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Форма на продукта : Смес 

Търговско наименование : IGOL ROULEMENT EP 00 

Продуктова група : Търговски продукт 
 

1.2.1. Идентифицирани употреби 
 

Основна категория на употреба : Професионална употреба,Потребителска употреба 

Употреба на веществото/сместа : Lubricating grease 

Употреба на веществото/сместа : Мазнини 

 
1.2.2. Употреби, които не се препоръчват 

Няма налична допълнителна информация 
 

IGOL FRANCE 
614, rue de Cagny - CS 19403 
80094 AMIENS CEDEX 3 - France 
T +33 (0)3 22 50 22 22 
msds@igol.com - www.igol.com 

 

 
България Национален токсикологичен информационен център 

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 
1606 София 
+359 2 9154 233 

 

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

 
Не се класифицира 

 
 

Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP] 
 

Препоръки за безопасност (CLP) : P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. 

Допълнителни фрази : Информационен лист за безопасност се предоставя на професионалния потребител при 
поискване 

 
 

Няма налична допълнителна информация 
 

Не е приложимо 

 

 

Тази смес не съдържа никакви вещества, които да се посочат, в съответствие с критериите на раздел 3.2 от приложение II на REACH 
 

Коментари : This product is a lithium grease based on mineral oil with additives 

The mineral oil in this product contains less than 3% PCA (IP 346). 
 
 

Първа помощ при вдишване : Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона и да се отведе на чист въздух. 

Първа помощ при контакт с кожата : Измийте обилно с вода/…. 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 

1.1. Идентификатор на продукта 

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

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

2.2. Елементи на етикета 

2.3. Други опасности 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 

3.1. Вещества 

3.2. Смеси 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

mailto:msds@igol.com
http://www.igol.com/
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Първа помощ при контакт с очите : Незабавно старателно изплакване с вода, като клепачите се държат отворени (в 
продължение на поне 15 минути). 

Първа помощ при поглъщане : НЕ предизвиквайте повръщане. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в 
ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. 

 

 

Симптоми/ефекти след вдишване : Може да предизвика главоболие, гадене и дразнене на дихателната система. 

Симптоми/ефекти след контакт с кожата : Продължителен или многократен контакт с кожата може да причини дерматит. 
 

Да се лекува симптоматично. 

 
Подходящи пожарогасителни средства : Въглероден диоксид. Сух химикал. Пяна. 

Неподходящи пожарогасителни средства : Да не се използва силна водна струя. Да не се използва плътна водна струя, тъй като 
може да разпръсне и разнесе огъня. 

 

 

Опасни продукти на разпадане в случай на 
пожар 

: Отделят се токсични и дразнещи газове. 

 

 

Противопожарни мерки : Да не се допуска използваната в борбата с пожара вода да замърси околната среда. 
Бъдете внимателни в борбата с химическите пожари. 

Защита при гасене на пожар : Да не се влиза в зони на пожар без предпазни средства, вкл. и средства за дихателна 
защита. Да не се вдишва димът от пожара или пари от разлагането. 

 
 

Общи мерки : Разсипаният материал може да бъде опасно хлъзгав. 
 

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 
 

Защитни средства : За личните предпазни средства, които трябва да се използват, вижте в раздел 8. 

 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 
 

Защитни средства : За личните предпазни средства, които трябва да се използват, вижте в раздел 8. 
 

Да се загради и задържи разлетия продукт. Да се спре изтичането, ако е въможно без да се поема риск. 
 

 

Методи за почистване : Всички отпадъци да се съберат в подходящи надписани контейнери и да се унищожат в 
съответствие с местното законодателство. Разлетият материал да се абсорбира колкото 
се може по-бързо с инертни твърди вещества, като например глина или инфоузорна 
пръст. 

 

За личните предпазни средства, които трябва да се използват, вижте в раздел 8. За изхвърляне на остатъците, вижте раздел 13: 
"Обезвреждане на отпадъците". 

 
Предпазни мерки за безопасна работа : Разсипаният материал може да бъде опасно хлъзгав. 

Хигиенни мерки : Да се работи в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и 
процедурите за безопасност. Да се избягва продължителния и повтарящ се контакт с 
кожата. 

 

 

Условия за съхраняване : Съдовете да се държат затворени. Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво 
място. 

Температура на съхранение : ≤ 45 °C 

Топлина и източници на запалване : Да се пази от Искри. Тютюнопушенето забранено. Да се държи отдалечено от всякакви 
източници на запалване. 

 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

5.3. Съвети за пожарникарите 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

6.4. Позоваване на други раздели 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 
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Няма налична допълнителна информация 

 
 

 

Материали за защитно облекло : Да се носи подходящо предпазно облекло 

 
Защита на ръцете : Химически устойчиви ръкавици (според Европейски стандарт NF EN 374 или 

еквивалентен). Ръкавици от нитрилов каучук. Времето за проникване да се измери и 
уточни с производителя на ръкавиците 

 

вид Материал Пропускливост Дебелина (mm) Проникване Стандарт 

Краткотрайна 
експозиция 

Нитрилен каучук 
(NBR) 

 0,1 mm   

При многократна 
или продължителна 
експозиция: 

Нитрилен каучук 
(NBR) 

6 (> 480 минути) >= 0,38 mm   

 
Защита на очите : Да се избягва контакт с очите 

 
 

Защита на дихателните пътища : Не се препоръчват специални средства за дихателна защита при нормални условия на 
употреба и при наличие на адекватна вентилация. При прекомерно образуване на пари, 
мъгла или прах да се използват одобрени средства за защита на дихателните пътища 

 
Друга информация : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. 

Да не се консумират храни и напитки и да не се пуши по време на употреба. 
 
 

Агрегатно състояние : Твърдо 

Цвят : оранжев. 

Мирис : Няма налични данни 

Граница на мириса : Няма налични данни 

pH : Няма налични данни 

Относителна скорост на изпаряване 
(бутилацетат=1) 

: Няма налични данни 

Tочка на топене : Няма налични данни 

Tочка на замръзване : Няма налични данни 

Tочка на кипене/интервал на кипене : Няма налични данни 

Tочка на запалване : > 150 °C (based on the oil) 

Tемпература на самозапалване : Няма налични данни 

Tемпература на разпадане : Няма налични данни 

Запалимост (твърдо вещество, газ) : Няма налични данни 

Налягане на парите : Няма налични данни 

Относителна плътност на парите при 20 °C : Няма налични данни 

Относителна плътност : Няма налични данни 

Плътност : < 1000 kg/m³ (25 °C) 

Разтворимост : Материал, неразтворим във вода. 

Log Pow : Няма налични данни 

Вискозитет, кинематичен : Няма налични данни 

Вискозитет, динамичен : Няма налични данни 

Експлозивни свойства : Няма налични данни 

Oксидиращи свойства : Няма налични данни 

Долна/горна граница на запалимост и 
експлозия 

: Няма налични данни 

 

Няма налична допълнителна информация 

8.1. Параметри на контрол 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.2. Контрол на експозицията 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

9.2. Друга информация 
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Стабилен при нормални условия. 

 

Стабилен при нормални условия. 
 

Няма при нормални условия. 
 

Топлина. 
 

Силни окислители. 
 

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане. 

 

Остра токсичност :   Не се класифицира 
 

IGOL ROULEMENT EP 00 

LD50 oрално 5225 mg/kg 

LD50 дермално 5225 mg/kg 

Корозивност/дразнене на кожата :   Не се класифицира 

Cериозно увреждане на очите/дразнене на 
очите 

Cенсибилизация на дихателните пътища или 
кожата 

:   Не се класифицира 

 
:   Не се класифицира 

Мутагенност на зародишните клетки : Не се класифицира 

Канцерогенност :   Не се класифицира 

Токсичност за репродукцията :   Не се класифицира 

СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — еднократна 
експозиция 

СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — повтаряща се 
експозиция 

:   Не се класифицира 

 

 
:   Не се класифицира 

Опасност при вдишване : Не се класифицира 

 

Няма налична допълнителна информация 

 
12.2. Устойчивост и разградимост 

IGOL ROULEMENT EP 00 

Устойчивост и разградимост Трудно биоразградим. 
 

12.3. Биоакумулираща способност 

IGOL ROULEMENT EP 00 

Биоакумулираща способност Не е потенциално биоакумулиращ. 
 

12.4. Преносимост в почвата 

IGOL ROULEMENT EP 00 

Екология - почва Продукт, който се адсорбира в почвата. Материал, неразтворим във вода. 
 

Няма налична допълнителна информация 
 

 

Допълнителна информация : Да не се изхвърля продукта в околната среда. Да не се излива в повърхностните води 
или в канализацията 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност 

10.2. Химична стабилност 

10.3. Възможност за опасни реакции 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

10.5. Несъвместими материали 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 

12.1. Токсичност 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

12.6. Други неблагоприятни ефекти 
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Препоръки за обезвреждане на 
продукта/опаковката 

: Да се изхвърли по безопасен начин в съответствие с местните / национални разпоредби. 

Екология - отпадни материали : Всички отпадъци да се съберат в подходящи надписани контейнери и да се унищожат в 
съответствие с местното законодателство. 

Код съгласно Европейския списък на 
отпадъците (LoW) 

: 13 08 99* - отпадъци, неупоменати другаде 

 

 РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането  

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Номер по списъка на ООН 

Не е обект на наредбите за транспорт 

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН 

Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 

Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 

Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 

14.4. Опаковъчна група 

Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 

14.5. Опасности за околната среда 

Oпасно за околната среда 
: Не 

Oпасно за околната 
среда : Не 
Морски замърсител : Не 

Oпасно за околната среда 
: Не 

Oпасно за околната среда 
: Не 

Oпасно за околната 
среда : Не 

Няма допълнителна налична информация 

 

 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите  
 

- Cухопътен транспорт 

Няма налични данни 
 

- Транспорт по море 

Няма налични данни 
 

- Bъздушен транспорт 

Няма налични данни 
 

- Транспорт по вътрешните водни пътища 

Превозът забранен (ADN) :  Не 

Не се регулира от ADN :  Не 
 

- Железопътен транспорт 

Превозът забранен (RID) : Не 

 14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение ІІ на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC  

Не е приложимо 

15.1.1. Регламенти на ЕС 

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH 

Не съдържа вещества от Кандидат списъкa REACH 

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH 

 

15.1.2. Национални разпоредби 

Няма налична допълнителна информация 
 

 15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес  

Няма налична допълнителна информация 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 

15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, 
здравето и околната среда 
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 РАЗДЕЛ 16: Друга информация  

 
 
 

The Material Safety Data Sheet was drawn up in compliance with the actual regulation in force. It is only provided for information and can be modified without notice period. It can't be considered as 
a product warranty. Its sole publication does not create juridical and contractual engagements. A possible contractual relation can only occurs from a contract, subjected by the general IGOLs sell 
conditions, between IGOL and another party. The information given in the Material Safety Data Sheet are based on the state of our knowledge relative to the product at the date indicated. The 
information, given bona fide, is strictly meant to advice users on security aspects. Then, the information can't be considered as products specifications. The product's specifications and applications 
can't be deduced from the information given on this Material Safety Data Sheet. The sheet completes the technical data sheet but doesn't replace it. The information presented in the Material Safety 
Data Sheet won't unload the user to evaluate the risks linked to its use of the product and to respect the regulation applied. The user's attention is attracted on the potential risks when a product is 
used for a different application than the one it is produced for. The user has to get informed and to apply all the regulation of its activity. The data and the legal prescriptions cited in the sheet only 
aim to help the user to respect some obligations. The user can't consider the data by as exhaustive. The user will take on its own responsibility the safe practices for the use of the product. IGOL 
can't be considered as responsible for the damages resulting of the material handling, stocking, use or destruction. The Material Safety Data Sheet was set up especially for this product and can 
only, since then, be used for this one. Besides, if the product is used as a component for another product, the user's attention is attracted on the fact that for that case the information can't be 
applicable. 


