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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Kereskedelmi elnevezés: WINDOLA láncfőrész olaj
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt
felhasználása
Felhasználási terület: Láncfőrészek és főrészlapok számára a legjobb kenıhatást biztosítja,
mert kiválóan tapad nagyobb környezeti hımérsékleteknél is, hideg és nedves viszonyok
között nagy láncsebesség mellett. Kiváló kopás és korrózió elleni védelem biztosításával a
lánc, illetve a vágóélek számára hosszú élettartam elérését teszi lehetıvé.
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó cég:
CLAUDIA ZRT.
Cím:
9700 Szombathely, Alkotás u. 43-45.
Telefon:
+36-94-312-989, +36-94-505-645, +36-94/324-568
Fax:
+36-94-505-645
E-mail, internet:
claudia@slk.hu, www.claudiart.hu
1.4. Sürgısségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: +36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal) vagy +36-1-476-6464
Baleset, veszély esetén hívható telefonszám, munkanapokon: (07-1520 h): 06 34 526 210
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék besorolása
2.1.1. A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint
Veszélyességi osztály: nem besorolt.
2.2. Címkézési elemek
Kereskedelmi név: WINDOLA láncfőrész olaj
GHS piktogram:
nem szükséges
Figyelmeztetés:
nem szükséges
Figyelmeztetı mondat:
nem szükséges
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelızés:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás:
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P331 Tilos hánytatni.
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Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként: veszélyes hulladék. A
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletnek megfelelıen.
További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:
Tapintással érzékelhetı, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges
Veszélyes áruk szállítása a 2013. évi CX. törvény szerint: lásd 14. fejezetben
Kiegészítı címkeelem: EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
2.3. Egyéb veszélyek
A termék nem PBT vagy vPvB besorolású.
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok
3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés:
Szénhidrogéneket tartalmazó keverék.
A 67/548/EGK irányelv és az 1272/2008 EK rendelet szerint nem tartalmaz veszélyes
összetevıt az 1999/45/EK irányelvben és az 1907/2006 EK rendeletben meghatározott
koncentrációk fölött.
4. SZAKASZ: Elsısegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévı sérült esetén a szájon át történı
folyadékbevitel és hánytatás tilos.
Belégzés: Belégzéskor a sérültet vigyük friss levegıre. Panasz esetén hívjunk orvost.
(A csekély illékonyság miatt csak magasabb termékhımérsékletek és elégtelen
szelıztetés vezethet veszélyes gızkoncentrációhoz.)
Bır:
A bırre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le. Panasz esetén a sérült
forduljon orvoshoz. A szennyezett ruhát el kell távolítani.
Szem:
Szembe kerülés esetén szétnyitott szemhéj mellett 10-15 percig folyóvízzel vagy
szemöblítı palackkal öblíteni. Tartós panaszok esetén forduljunk szemorvoshoz.
Lenyelés: Gyanú estén (hányás, köhögés, légszomj) forduljunk orvoshoz. Nem szabad
hánytatni. Forduljunk orvoshoz.
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Tünetek:
Émelygés, hányás és hasmenés, továbbá a lenyelés alatti vagy hányásnál elıforduló
aspiráció következtében kémiai tüdıgyulladás veszélye. A termékgızök magas
koncentrációban a szemet és a nyálkahártyákat (orr, garat) ingerelhetik.
Hatások:
Aspirácio esetén vegyi tüdıgyulladás veszély áll fenn. Intézkedjünk kórházi kezelésrıl.
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4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nincs adat.
5. SZAKASZ: Tőzoltási intézkedések
Tőzveszélyességi besorolás (28/2011. (IX.6.) BM rendelet):
Tőzveszélyességi osztály: „Mérsékelten tőzveszélyes”, „D”
Tőzveszélyességi fokozat: IV.
5.1. Oltóanyag
Alkalmas oltóanyag: Oltóhab, széndioxid, oltópor.
Nem alkalmazható: Vízsugár.
5.2. Az anyagból vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
Égés során szénmonoxid, széndioxid, különbözı szénhidrogének és korom keletkezhet.
Az elpárolgott termék nehezebb a levegınél, a talaj közelében található. A gızök a
levegıvel egy robbanóképes vegyületet alkothatnak. Kerüljük a csatornába és a mélyebb
fekvéső helyiségekbe való behatolást.
5.3. Tőzoltóknak szóló javaslat
Teljes védıfelszerelést és környezeti levegıtıl független légzıkészüléket kell viselni.
A körül lévı edényzetet és tartályt azonnal hőtsük le permetezı vízzel, lehetıség szerint
távolítsuk el a veszélyzónából. A tőz maradványait és a szennyezett oltóvizet a helyi
hatósági elıírásoknak megfelelıen kell ártalmatlanítani.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerő környezetbe jutás esetén
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások
Megközelítés szélirányból (figyeljünk a szélirány változására). Határozzuk meg a veszély
területét, azt zárjuk le. Nem érintett személyeket tartsunk távol. Az érintett helyiségeket
alaposan szellıztessük. Kerüljük a bırrel való érintkezést. Az elsısegélynyújtónak egyéni
védıeszközöket kell viselnie.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
A terméket nem szabad a csatornába, a vizekbe vagy a talajba engedni. A kiömlés
környezetétıl minden gyújtóforrást el kell távolítani. Szigeteljük le a kilépés helyét.
Homokból ill. földbıl készített gátakkal vagy más megfelelı elzáró intézkedéssel kerüljük a
csatornába, a földfeletti vizekbe és a talajvízbe való bejutást. Földfeletti vizekbe, a
víztelenítı hálózatba vagy az altalajba kerülı kicsurgás esetén értesítsük az illetékes
hatóságokat.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai
Kiömlés estén élıvízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.
A kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. Nedvszívó anyaggal (homok, föld, ırölt mészkı,
stb.) fel kell itatni. A felitatott hulladékot veszélyes hulladékként kell kezelni. Élıvízbe
kerüléskor, lehetıleg olajmegkötı anyaggal kell a vízfelületrıl eltávolítani.
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6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Egyéni védıfelszerelések lásd 8. SZAKASZ. Az ártalmatlanítási információkat lásd a 13.
SZAKASZ-ban.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A hőtı-kenı folyadékok, ill. a tőzveszélyes folyadékok használatával kapcsolatos általános
elıírásokat be kell tartani.
Nyílt lángtól, egyéb gyújtóforrástól távol tartandó.
Kerülni kell a bırrel és szemmel való érintkezést, valamint az olajgız és olajköd tartós
belégzését.
Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek elıtti mosdási lehetıséget. A szennyezett,
átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni.
Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A termék kifröccsenése kerülendı.
Kezelési hımérséklet: nincs megadva.
A termék tárolóedény, flakon megnyításakor, illetve felhasználásakor kifröccsenhet, bırre,
szembe juthat, gızét belélegezhetjük. Ezért a tárolóedényt, flakont mindig óvatósan kell
nyítni, kezelni.
A vegyi anyagokra vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani.
Az elpárolgott termék nehezebb a levegınél, a talaj közelében található. A gızök a
levegıvel egy robbanóképes elegyet alkothatnak. Kerüljük a csatornába és a mélyebb
fekvéső helyiségekbe való behatolást. Kerüljük az altalajba és a vizekbe való behatolást.
Tegyünk intézkedéseket az elektrosztatikus feltöltıdés ellen.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tárolás körülményei feleljenek meg a tőzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó
követelményeknek.
Száraz, jól szellızı helyen, közvetlen hı- és gyújtóforrástól, erélyes oxidáló szerektıl
elkülönítve, az eredeti, zárt göngyölegben kell tárolni.
Tárolási hımérséklet: max. 40 °C. Nyílt lángtól, egyéb gyújtó forrástól távol kell tartani.
Száraz, hővös helyen, jól lezárt eredeti edényzetben kell tárolni.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Láncfőrészek és főrészlapok számára a legjobb kenıhatást biztosítja, mert kiválóan tapad
nagyobb környezeti hımérsékleteknél is. Az adalékok biztosítják a hideg és nedves
körülmények között – nagy láncsebesség mellett – is a kiváló tapadást a láncon és a
csúszópályán. A láncfőrész olaj optimális kenést biztosít a lánc számára. Kiváló kopás és
korrózió elleni védelem mellett a lánc, illetve a vágóélek számára hosszú élettartam elérését
teszi lehetıvé. A tulajdonságai révén egész évben használható. A faiparban egyéb kenési
helyekre is javasolható. A láncfőrész olaj tulajdonságai megfelelnek DIN 51 502 – CL
elıírásainak.
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8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
8.1. Ellenırzési paraméterek
Adatok nem ismeretek
8.2. Az expozíció elleni védekezés
Egyéni védıfelszerelés:
A védıfelszerelés a megfelelı jogosítvánnyal rendelkezı szervezet által minısített legyen.
(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl)
Általános higiéniás és óvintézkedések:
A vegyi anyagokra vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani.
Munkatérben megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell.
Kerülni kell a bırrel, szemmel és ruházattal való érintkezést.
A termék permetét nem szabad belélegezni.
Élelmiszerektıl, italoktól, takarmánytól távol kell tartani.
A munkaszünetek elıtt és a munkaidı végén kezet kell mosni.
Légzésvédelem:
Megfelelı szellıztetés mellett nem szükséges.
Gızök keletkezése esetén használjunk gázálarcot "A" típusú gázszőrıvel, ismertetı szin:
barna (A1 0,1 vol%-ig, A2 0,5 vol%-ig, A3 1 vol%-ig). Magas koncentráció és nem világos
viszonyok esetén csak a környezı levegıtıl független védıálarcot (légzıkészüléket)
használjunk.
Kézvédelem:
Védıkesztyő használata ajánlott. Olajálló védıkesztyő (EN 374); Áthatolási idı: >480 perc;
PK-teljesítményfokozat: 6; PR-áteresztési mérték: 0
Anyag: Nitril: Áthatolási idı: 480 min; Anyagvastagság: 0,40 mm; Vizsgálati módszer:
DIN EN 374 • Anyag: Viton: Áthatolási idı: 480 min; Anyagvastagság: 0,70 mm;
Vizsgálati módszer: DIN EN 374 • Anyag: Butil: Áthatolási idı: 120 min;
Anyagvastagság: 0,70 mm; Vizsgálati módszer: DIN EN 374 • Anyag: Polikloroprén;
Áthatolási idı: 60 min; Anyagvastagság: 0,60 mm; Vizsgálati módszer: DIN EN 374
Szemvédelem:
Biztonsági védıszemüveg oldalvédıvel.
Testvédelem:
Munkaruha
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Halmazállapot:
folyadék
Szín:
barna
Szag:
ásványolajra jellemzı szagú
pH-érték:
Nem értelmezhetı
Folyáspont:
< - 18 0C
Sőrőség:
883 kg/m3 (20 Co –on) (DIN 51757)
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Lobbanáspont:
>200 oC
Oldhatóság vízben:
< 0,001 g/l (20 Co –on)
Kinematikai viszkozitás: 123 mm2/s (40 oC-on)
Oxidáló tulajdonság:
nem oxidáló
9.2. Egyéb információk:
Nincs adat.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nincs ismert veszély.
10.2. Kémiai stabilitás
Kémiailag stabil.
10.3. Veszélyes reakciók lehetısége
Nincs ismert veszélyes reakció.
10.4. Kerülendı körülmények
Közvetlen hı- és gyújtóforrás.
10.5. Nem összeférhetı anyagok
Erıs savak és oxidálószerek.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Rendeltetés szerinti használat esetén nincs veszélyes bomlástermék. Égés során szénmonoxid, szén-dioxid, és korom keletkezhet.
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Elsıdleges irritáció:
Bırre kerülve: Gyorsan múló enyhe irritáció lehetséges
Szembe jutva:
Gyorsan múló irritáció lehetséges
Megjegyzés: Hosszantartó vagy ismételt érintkezés, egyéni
érzékenységtıl függıen, esetleg irritációt válthat ki a bırre kerülve vagy
a szembe jutva.
Belélegezve:
A termékbıl képzıdı köd/permet/gız irritálhatja a légutakat.
Szenzibilizáció: Túlérzékenységet okozó hatás nem ismert.
Egyéb adatok:
Rákkeltı hatás: nem ismert.
Mutagenitás: nem ismert.
Reprodukciót károsító tulajdonság: nem ismert.
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12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
12.1. Toxicitás
Nincs adat.
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Nincs adat. Biolebonthatóság: Biológialig nem könnyen lebontható.
12.3. Bioakkumulációs képesség
Nincs adat.
12.4. A talajban való mobilitás
A terméket tilos ellenırizetlenül a környezetbe bocsátani.
A talajban való mobilitás: A talajrészecskéken adszorbeálódik és mobilitását veszti.
A vízben való mobilitás: Úszik a vízen.
12.5. A PBT- és vPvB értékelés eredményei
A jelenlegi ismeretek szerint nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagot.
12.6. Egyéb káros hatások
Nehézfémtartalom:
Nem tartalmaz.
PCB, PCT, és klórozott CH: Nem tartalmaz.
Hatása a környezetre: Nem szabad a talajvízbe, a vizekbe vagy a csatornába engedni.
Nagy mennyiségben kiömölve a termék a környezetre veszélyes lehet,
mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az oxigénbejutás lehetıségét.
Baleset esetén olajszennyezıdés-elhárító szakembert kell hívni.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Termékkel kapcsolatos javaslat: A termékhulladék, illetve elhasznált termék a veszélyes
hulladék kategóriába tartozik.
Kezelésére a 98/2001 (VI. 15) kormányrendeletben, valamint a 72/2013. (VIII.27) VM
rendeletben foglaltak az irányadók.
A termékmaradványokat a törvényi elıírásoknak megfelelıen kell ártalmatlanítani.
Ajánlott hulladékkezelési módszer: égetés.
Ártalmatlanítani a helyi elıírások figyelembe vételével szabad. [98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl]
Hulladékkulcs meghatározása:
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómő- és kenıolajok.
Hulladékkód: 13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hatómőés kenıolajok.
Ennek a terméknek a megfelelı hulladékkódba való besorolása az anyag felhasználásától
függ. Ha az anyagot el kell helyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC-kód
besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket.
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Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat:
A termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni.
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási
hulladékok.
Hulladékkód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladékok.
Ártalmatlanítani a helyi elıírások figyelembevételével szabad. [94/2002. (V.
5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól]
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1. UN-szám
Nem releváns.
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelı szállítási megnevezés
Nem releváns.
14.3.Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Nem releváns.
14.4 Csomagolási csoport
Nem releváns.
14.5. Környezeti veszélyek
Nem releváns.
14.6. A felhasználót érintı különleges intézkedések
Nem releváns.
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerint ömlesztett
szállítás
Nem releváns.
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi elıírások/jogszabályok
Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete
valamint az 830/2015/EU rendelet elıírásainak megfelelıen készült.
15.2. Kémiai biztonsági értékelés
A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi
és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen
garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a
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felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb elıírások ismerete és alkalmazása alól.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétıl eltérı felhasználásából eredı
kockázatokra.
A biztonsági adatlap 2. SZAKASZ pontjában lévı P mondatok tartalma.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelızés:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás:
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P331 Tilos hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként: veszélyes hulladék. A
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletnek megfelelıen.
Változások jelzése:
Verziószám 1-rıl 2-re történı változása az adatlap 2015/830/EU rendelet szerinti
elkészítése miatt történt.

