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 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO NOSTI/PODNIKU  

1.1. Identifikátor produktu  
Názov produktu: Divinol Lithogrease 000 
Typ produktu: zmes 
 
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporú ajú 
Mazací tuk 
Špecifické informácie k použitiu pozrite v aktuálnom technickom liste produktu alebo vyžiadajte si odporú anie konzultanta 
výrobcu/distribútora. 
Expozi ný scenár: nebol vypracovaný 
 
1.3. Údaje o dodávate ovi karty bezpe nostných údajov  
Distribútor v Slovenskej republike 
OIL Slovakia, spol. s r.o. 
Adresa: Palackého 3, 949 01 Nitra, Slovensko 

O: 36538540 
Telefón / fax: 37/7410433 / 37/7410109 
Email: oil@oil.sk 
 
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH 
Jöllenbecker Str. 2 Telefón: 05203-9719-0 
D-33824 Werther Fax: 05203-9719-48 
Útvar poskytujúci informácie: 
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH Telefón: 05203-9719-37 
 
1.4. Núdzové telefónne íslo  
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMA NÉ CENTRUM (24-hodinová nepretržitá služba) 
FNsP Bratislava, pracovisko Kramáre; Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava  
telefón: 00421-(0)2-547 741 66 / mobil: +421 911 166 066 / fax: + 421 2 5477 4605 
e-mail: ntic@ntic.sk; www.ntic.sk 
 
Iné dôležité informácie: 
Táto karta bezpe nostných údajov platí pre produkt v stave pri dodaní, ak nie je uvedené inak. 
Kontaminácia inými látkami/zmesami môže zásadne zmeni  povahu dodaného výrobku a tým aj pozmeni  povahu/mieru 
uvedeného nebezpe enstva. 

 

 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE NOSTI 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi  
Zmes nie je v zmysle Chemického zákona . 67/2010 Z.z. klasifikovaná ako nebezpe ná. 
Klasifikácia zmesi v súlade s Nariadením 1272/2008/EÚ:  neklasifikovaný 
2.2. Prvky ozna ovania  /v súlade s Nariadením 1272/2008/EÚ/ 
Piktogramy nebezpe nosti: žiadne 
Výstražné slovo: žiadne 
Výstražné upozornenia:  žiadne. 
Bezpe nostné upozornenia: 

Prevencia žiadne. 
Odozva  žiadne 
Uchovávanie  žiadne 
Zneškod ovanie  žiadne 

Nebezpe né látky uvádzané na etikete: žiadne  

2.3. Iná nebezpe nos   
Výsledky hodnotenia PBT  a vPvB:  neklasifikované 
 
 

 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

3.2. Zmesi  
Zloženie 
zmes obsahujúca vysokorafinovaný základový olej[1] (extrahovate ný podiel do DMSO pod a IP 346 <  3%),zahus ovadlá a 
aditíva  
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Nebezpe né zložky: žiadne v koncentrácii vyšších ako zákonom stanovené limitné koncentrácie 

[1] Látka s predpísaným najvyšším prípustným limitom expozície na pracovisku (vi . odsek 8) 

 

 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 
Všeobecné pokyny 
Vo všetkých prípadoch neistoty alebo ke  sa prejavia symptómy, vyžiada  lekársku radu. Pri bezvedomí uložte postihnutú 
osobu do stabilizovanej polohy na boku a privolajte lekársku pomoc. Zne istené, kontaminované oble enie hne  vyzliec . 
Po kontakte s o ami 
Pri kontakte dostato ne dlho vymýva  o i pri otvorených vie kami vodou, potom konzultova  okamžite s o ným lekárom. 
Po kontakte s pokožkou 
Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umy  ve kým množstvom voda a mydlo.  
Po inhalácii 
V prípade vdýchnutia zabezpe te erstvý vzduch. Postihnutého udržujte v teple a v pokoji. 
Po požití  
Pri požití vypláchnite ústa ve kým množstvom vody (iba ak je postihnutý pri vedomí). Postihnutej osobe podajte vypi  
dostato né množstvo vody v malých dúškoch (zrie ovací efekt). Okamžite vyh ada  lekára. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 
4.2. Najdôležitejšie príznaky a ú inky, akútne aj oneskorené  
Vo všetkých prípadoch neistoty alebo ke  sa prejavia symptómy, vyžiada  lekársku radu. 
4.3. Údaj o akejko vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
K dispozícii nie sú žiadne informácie. 
 

 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

5.1. Hasiace prostriedky  
Vhodné hasiace prostriedky 
pena odolná vo i alkoholu. hasiaci prášok, oxid uhli itý (CO2). 
Hasiace prostriedky, ktoré z bezpe nostných dôvodov nemožno použi  
silný prúd vody 
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi  
Nebezpe né produkty rozkladu: oxid uho natý. oxid uhli itý (CO2). Nevdychova  plyny z explózie a horenia. 
 
5.3. Rady pre požiarnikov  
V prípade požiaru: použi  samostatný dýchací prístroj.  
Kontaminovanú vodu zbierajte oddelene. Nevypúš  do kanalizácie alebo vodných tokov. Nesmie preniknú  do podložia / do 
pôdy.  
 

 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO NENÍ 

6.1. Osobné bezpe nostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: 
Vi  pokyn uvedené v odseku 7 a 8. 
6.2. Bezpe nostné opatrenia pre životné prostredie: 
Nesmie sa preniknú  do kanalizácie alebo do vodných tokov. Nesmie preniknú  pod zem / do pôdy. Zne istené predmety a 
podlahu dôkladne o istite pod a ekologických predpisov. 
Ak by mal únik predstavova  kontamináciu životného prostredia, informujte príslušné orgány životného prostredia.  
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vy istenie: 
Zásobníky odstráni  z miesta úniku. Zásobníky odstráni  z miesta úniku. Zamedzi  vniknutiu do kanalizácie, vôd, pivníc alebo 
uzavretých oblastí.  Uniknutý materiál ohradi  nehor avým absorp ným materiálom (napríklad piesok, zemina, vermikulit, 
kremelina),  kontaminovaný absorp ný materiál napl te do vhodných prepravných nádob a zabezpe te jeho zneškodnenie 
autorizovaným podnikom likvidácie odpadov.  
6.4. Odkaz na iné oddiely: 
Kontaktné informácie pre prípad havárie pozrite v kapitole 1. 
Opatrenia v prípade požiaru pozrite v kapitole 5. 
Informácie o osobnom ochrannom výstroji pozrite v kapitole 8.  
Informácie o opatreniach na ochranu životného prostredia pozrite v kapitole 12. 
Informácie o  zneškodnení pozrite v kapitole 13. 
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 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

7.1. Bezpe nostné opatrenia na bezpe né zaobchádzanie  
Opatrenia pre bezpe né zaobchádzanie: 
Použi  osobné ochranné vybavenie. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefaj ite. Zaisti  prísun erstvého vzduchu. 
S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.  
Podmienky, ktorým sa treba vyhnú :  
vznik / tvorba aerosólu. 
Opatrenia na ochranu pred požiarom a výbuchom: 
Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. 
7.2. Podmienky na bezpe né skladovanie vrátane akejko vek nekompatibility  
Chráni  pred: mrazom, teplom,  horú avou, priamym slne ným lú om. Nádoby udržiava  tesne uzavreté a uchováva  
na chladnom, dobre vetranom mieste. 
7.3. Špecifické kone né použitie(-ia)  
Dodržujte technický návod.  
 

 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

8.1. Kontrolné parametre (zdroj: Nariadenie vlády Slovenskej republiky . 471/2011) 

P. . Chemická látka EC CAS 

Najvyššie prípustné expozi né limity (NPEL) 
Pozn. priemerná krátkodobá 

ppm mg.m-3 ppm mg.m-3 

204. oleje minerálne - kvapalný aerosól, dymy - - 5 1 15 3  
 
Hodnota DNEL: nie je k dispozícii 
Hodnota PNEC: nie je k dispozícii 
 
8.2. Kontroly expozície  
Vhodné technické regula né zariadenia: 
Pozri odsek 7. Nie sú potrebné žiadne opatrenia. 
Osobné ochranné opatrenia: 
- Hygienické opatrenia 
Na pracovisku nejes , nepi , nefaj , nešnupa .   
- Ochrana dýchacích ciest 
Pri správnom použití a v normálnych podmienkach nie je dýchací prístroj nutný. Ak dochádza k rostrekovaniu alebo vzniku 
aerosólov, musí by  použitý prístroj na ochranu dýchacích ciest vhodný a certifikovaný pre tieto ú ely. Vhodný respirátor: 
respirátor (DIN EN 149), napr. FFAP / FFP3. 
- Ochrana zraku 
Ochranné okuliare s postrannou ochranou 
- Ochrana rúk / pokožky 
Noste vhodné rukavice. Odporú ané výrobky: DIN EN 374. Vhodný materiál: NBR (nitrilový kau uk). as prieniku:> 480 min 
(hrúbka materiálu rukavíc: 0.4 mm). as prieniku k nahliadnutiu. Pre špeciálne použitie sa odporú a konzultova  s výrobcom 
chemickú stálos  uvedených ochranných rukavíc. Ochranné krémy môžu pomôc  chráni  exponované asti kože. Po kontakte 
by však v žiadnom prípade nemali by  použité. 
- Ochrana kože 
Ochranný pracovný odev. 
Kontrola environmentálnej expozície 
Nesmie uniknú  do kanalizácie a vodných tokov.  
 

 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
Skupenstvo tekutý 
Farba žltý 
Zápach  charakteristický 
Prah zápachu údaj neuvedený 
pH: neaplikovate né 
Teplota topenia/tuhnutia [°C] údaj neuvedený 
Teplota varu/destila ný rozsah [°C] údaj neuvedený 
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Teplota vzplanutia [°C] > 220 EN ISO 2592 
Rýchlos  odparovania údaj neuvedený 
Hor avos  údaj neuvedený 
Horné/dolné limity výbušnosti neaplikovate né  
Tlak pár [kPa] pri 20 °C   údaj neuvedený 
Hustota pár údaj neuvedený 
Relatívna hustota [g/cm3] pri 15 °C  0,9 DIN 51757 
Rozpustnos  vo vode nerozpustný 
Rozde ovací koeficient: n-oktanol/voda údaj neuvedený 
Teplota samovznietenia  údaj neuvedený 
Teplota rozkladu údaj neuvedený 
Viskozita kinematická [mm2/s] neaplikovate né 
Výbušné vlastnosti údaj neuvedený 
Oxida né vlastnosti údaj neuvedený 
 
9.2. Iné informácie  žiadne 
 

 

 10. STABILITA A REAKTIVITA 

10.1. Reaktivita  
K dispozícii nie sú žiadne informácie 
10.2. Chemická stabilita  
K dispozícii nie sú žiadne informácie.  
10.3. Možnos  nebezpe ných reakcií  
Pri normálnom skladovaní a normálnom použití nedochádza k nebezpe ným reakciám.   
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnú   
nadmerné teplo. 
10.5. Nekompatibilné materiály  
K dispozícii nie sú žiadne informácie. 
10.6. Nebezpe né produkty rozkladu  
K dispozícii nie sú žiadne informácie.  
 

 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

11.1. Informácie o toxikologických ú inkoch  
Akútna toxicita orálna/dermálna/inhala ná 
na základe dostupných údajov nesp a kritéria pre klasifikáciu 
Dráždivos  / žieravý ú inok na pokožku 
na základe dostupných údajov nesp a kritéria pre klasifikáciu. 
Vážne poškodenie / podráždenie o í 
na základe dostupných údajov nesp a kritéria pre klasifikáciu. 
Senzibilizácia dýchacích ciest / pokožky 
na základe dostupných údajov nesp a kritéria pre klasifikáciu.  
Zárodo ná toxicita 
na základe dostupných údajov pre zložky výrobok nesp a kritéria pre klasifikáciu 
Karcinogenita 
na základe dostupných údajov pre zložky výrobok nesp a kritéria pre klasifikáciu. 
Minerálne oleje v tomto výrobku obsahujú menej ako 3% látok extrahovate ných  do DMSO, preto nie sú  považované za 
karcinogénne 
Reproduk ná toxicita 
na základe dostupných údajov pre zložky výrobok nesp a kritéria pre klasifikáciu 
Špecifická toxicita pre cie ový orgán (jednorazová expozícia) 
na základe dostupných údajov pre zložky výrobok nesp a kritéria pre klasifikáciu 
Špecifická toxicita pre cie ový orgán (opakovaná expozícia) 
na základe dostupných údajov pre zložky výrobok nesp a kritéria pre klasifikáciu 
Aspira ná toxicita 
na základe dostupných údajov pre zložky výrobok nesp a kritéria pre klasifikáciu. 

alšie informácie 
Skúsenosti z praxe: 
Pri dodržiavaní všeobecných pravidiel ochrany pri práci a hygieny v priemysle, nehrozí pri zaobchádzaní s týmto produktom 
žiadne nebezpe enstvo poškodenia zdravia personálu. 
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 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

12.1. Toxicita  
K dispozícii nie sú žiadne informácie. 

12.2. Perzistencia a degradovate nos   
K dispozícii nie sú žiadne informácie. 
12.3. Bioakumula ný potenciál 
K dispozícii nie sú žiadne informácie. 
12.4. Mobilita v pôde  
K dispozícii nie sú žiadne informácie.   
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB  
Neaplikovate né 
12.6. Iné nepriaznivé ú inky 
K dispozícii nie sú žiadne informácie. 
 

 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKOD OVANÍ 

13.1. Metódy spracovania odpadu  
Nesmie sa dosta  do kanalizácie alebo do vodných tokov. Tento materiál a jeho obal musia by  zneškodnené bezpe ným 
spôsobom. Odpad zlikvidujte pod a sú asného, aktuálneho znenia právnych predpisov ako nebezpe ný odpad. 
Kategorizácia zmesi ako odpadu 
Katalógové íslo odpadu pod a Európskeho katalógu odpadov: 12 01 12 / použité vosky a tuky 
Nebezpe ný odpad. 
Použitie na iný ú el môže spôsobi  priradenie iného ísla odpadu. 
Kategorizácia obalov ako odpadu 
Katalógové íslo odpadu pod a Európskeho katalógu odpadov: 15 01 10  / Obaly obsahujúce zvyšky nebezpe ných látok alebo 
kontaminované nebezpe nými látkami. 
Nekontaminované a zvyšné prázdne obaly môžu by  opä  využité. Oh adom likvidácie odpadu oslovte príslušného odberate a. 
 

 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

  ADR/RID  IMDG/GGVSee ICAO-TI a IATA-DGR 

14.1. íslo OSN  neklasifikovaný neklasifikovaný neklasifikovaný 

14.2 Správne expedi né ozna enie OSN  - - - 

14.3. Trieda(-y) nebezpe nosti pre dopravu  - - - 

14.4. Obalová skupina  - - - 

14.5. Nebezpe nos  pre životné prostredie  Nie Nie nie 

14.6. Osobitné bezpe nostné opatrenia pre 
užívate a  

Nie sú k dispozícii 

14.7.  Dodato né informácie  - - - 
 

 15. REGULA NÉ INFORMÁCIE 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpe nosti, zdravia a životného prostredia  
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH) 
• Nariadenie komisie (EÚ) . 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dop a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) . 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 
• NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 

1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky . 471/2011 Z.z. ktorým sa mení a dop a nariadenie vlády Slovenskej republiky . 

355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení 
nariadenia vlády Slovenskej republiky . 300/2007 Z. z. 

 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 79/2015 Z.z. 
 Zákon NR SR . 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (chemický zákon). 
 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) . 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, ozna ovaní a balení látok 

a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) . 
1907/2006 
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 Nariadenie komisie (ES) . 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa na ú ely prispôsobenia technickému a vedeckému 

pokroku mení a dop a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008 o klasifikácii, ozna ovaní a balení 
látok a zmesí 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe nosti  
Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré bude ešte potrebné vykona  hodnotenie chemickej bezpe nosti. 
 

 16. INÉ INFORMÁCIE 

Revízie:  
- 

alšie informácie 
Informácie o použití si pre ítajte v technickom liste produktu. 
 
Vyhlásenie: 
Údaje uvedené v tejto karte bezpe nostných údajov zodpovedajú pod a nášho najlepšieho svedomia poznatkom v ase tla e. 
Tieto informácie sú poskytnuté ako podklady pre bezpe né zaobchádzanie s uvedeným produktom, pri skladovaní, spracovaní, 
preprave a likvidácii. Tieto informácie nie sú použite né pre iný produkt. Pokia  bude tento materiál zmiešaný alebo spracovaný 
s inými materiály, nie sú údaje tejto karty bezpe nostných údajov prenosné na novo vzniknuté materiály. 


