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1. Идентификация на веществото / препарата и фирмата 

Идентификация на веществото или препарата 
Bizol Engine Oil Silber SAE 15W-40 

Употреба на веществото / препарата 
Виж идентификацията на субстанцията/препарата 
Идентификация на компанията 
BITA Trading GmbH, ул. „Мартин Бубер” № 12, D-14163 Берлин 
Тел.: +49(30) 804 869-0 
Факс: +49(30) 804 869-22 
Телефон за спешни случаи и съвети 
Консултантската служба в случай на отравяне: 
Телефон за България: 112 
Телефонен номер на компанията в случай на извънредни ситуации 
Тел.: +49 (30) 804 869-0 (от 08:00ч. до 17:00ч.) 
 
 
2. Описание на опасностите 
За хората 
Виж параграфи 11 и 15. 
Препаратът не е опасен по смисъла на директива 1999/45/EG. 
За околната среда 
Виж параграф 12.  
Създава филм на повърхността на водата, който може да предотврати обмена на кислород. 
 
 
3. Състав / информация за съставките 
Химично наименование % Съдържание Символ Рискови Фрази    
Zinc alkyl dithiophosphate                 0,5-5                 Xi         36/38                 
За пълния текст на Рисковите Фрази, виж параграф 16. 
 
 
4. Мерки за оказване на първа помощ 
4.1 При вдишване 
Преместете пострадалия от опасната зона. 
Осигурете на лицето свеж въздух и се консултирайте с лекар според симптомите. 
4.2 При контакт с очите 
Измийте старателно в продължение на няколко минути с много вода.. При необходимост потърсете 
медицинска помощ.  
Покажете информационният лист. 
4.3 При контакт с кожата 
Измиите старателно със сапун и много вода – незабавно свалете замърсените дрехи. При поява на кожни 
раздразнения (зачервяване и т.н. ) се консултирайте с лекар. 
4.4 При поглъщане 
Да не се предизвиква повръщане. Да се направи преглед при лекар. Може да предизвика аспирация. 
4.5 Специални средства необходими за оказване на първа помощ 
Не е проверено 
 
 
5. Мерки при гасене на пожар 
5.1 Подходящи средства и техники за гасене 
CO2 

Пяна 
Сух пожарогасител 



Струя вода - спрей 
5.2 Пожарогасителни техники, които не трябва да се използват от съображения за безопасност  
Струя вода 
5.3 Специфични опасности породени от субстанцията или сместта, 
продуктите на горенето или отделящите се газове  
В случай на пожар могат да се образуват: 
Въглеродни оксиди 
Запалими изпарения / смеси с въздуха. 
Азотни оксиди 
Серни оксиди 
При загряване продукта образува запалими изпарения 
5.4 Специални предпазни средства за пожарникарите  
Защитен респиратор с независим приток на въздух. 
Пълна защита, при необходимост 
5.5 Допълнителна информация 
Изхвърляйте замърсените отпадни води съласно местните официални разпоредби. 
 
 
6. Мерки при случайно изпускане 
Виж параграф 13, а за лична защита, виж параграф 8. 
6.1 Лични предпазни мерки 
Да се избягва образуването на маслена мъгла 
Отстранете източника на запалване, не пушете 
Да се избягва вдишване, контакт с очите и кожата. 
Ако е приложимо; внимание - опасност от подхлъзване. 
Да не се носят напоени с препарата кърпи в джобовете на панталоните. 
6.2 Мерки за околната среда 
В случай на изтичане, оградете със стена. 
Да не се допуска вливане в канализационната система. 
Предотвратете повърхностно просмукване в подпочвените води, както и проникване в почвата. 
Ако случайно попадне в канализационната система, информирайте отговорните органи. 
6.3 Методи за почистване 
Съберете с абсорбиращ материал (например универсално свързващо вещество) и изхвърлете в съответствие 
с параграф 13. 
 
 
7. Работа с продукта и съхранение 
7.1 Работа с продукта 
Съвети за безопасно боравене: 
Виж параграф 6.1.  
Осигурете добра вентилация. Спазвайте указанията на етикета и инструкциите за употреба. Прилагат се 
общите мерки за хигиена при боравене с химикали. Вземете мерки срещу статичното електричество ако е 
необходимо. Премахнете евентуални причини за запалване – не пушете. Измивайте ръце преди почивките 
и след приключване на работа. Храненето, пиенето, пушенето, както и съхранението на храни е забранено в 
работното помещение. Не загрявайте до точката на възпламеняване.  
7.2. Съхранение 
Изисквания за складови помещения и контейнери: 
Да не се съхранява в коридори или стълби. 
Съхранявайте продуктите затворени и в оригиналната опаковка. 
Специални условия за съхранение: 
Виж параграф 10 
Пазете от влага в затворен склад. 
 
 
8. Контрол при излагане/лични предпазни средства 
8.1 Пределно допустими стойности на излагане 
[ГЕРМАНИЯ] 
Химично наименование: Минерална маслена мъгла 
Съдържание % --- 
AGW: 5 mg/m3 (TLV-ACGIH) 
Spb.-Üf.: 10 mg/m3 (TLV-ACGIH) 
BMGV: --- 
Other information: --- 
AGW = гранична стойност на работното място E = фракция, която може да се вдиша, A = фракция, 
минаваща през алвеолите. 



Spb.-Üf. = върхова стойност – показател на превишение– (от 1 до 8) и категория (I, II) за краткотрайни 
стойности. "==" = Действителна стойност. Категория (I) = вещества, чието влияние е предварително 
определено от пределните стойности или 
от влияещи на дихателните пътища вещества, (II) =резорбтивни ефективни вещества. 
BGW = = биологична гранична стойност. Време за вземане на проба: a) без ограничения, b) край на 
излагането на въздействие, c) при дългосрочно 
излагане на въздействие: След няколко смени, d) преди следващата смяна,, e) след края на излагането на 
въздействие: ...  часа. 
Допълнителна информация: 
ARW = определящ фактор на работното място 
H = абсорбира се от кожата 
Y = Рискът от увреждане на плодовитостта не е съществен при наблюдението на AGW и 
BGW. 
Z = Рискът от увреждане на плодовитостта не може да бъде изключен, когато се наблюдават AWG и 
BGW (виж № 2.7 Технически Правила за Опасни Вещества TRGS 900). 
DFG = Немска Асоциация за Изслезване (MAK-Комисия). 
AGS = Комисия за опасни вещества 
** = Граничната стойност за това вещество е премахнато чрез TRGS 900 (Германия) (Технически Правила за 
Опасни Вещества TRGS 900) от Януари 2006г. с цел преразглеждане. 
8.2 Контрол на излагането / лични предпазни средства  
8.2.1 Ограничение и наблюдение на излагането на работното място  
Осигурете добра вентилация.Това може да бъде постигнато чрез локално изсмукване или централна 
екстракция на въздуха. 
Ако това не е достатъчно, за да се поддържа концентрация под пределната стойността на работното място  
(AGW), ако е подходящо 
трябва да се носи подходяща защита на дихателните пътища. Прилага се само ако максимално 
допустимите стойности на излагане са изброени тук. 
Общите хигиенни нормативи за боравене на химикали трябва да се прилагат. Преди почивка, както и в 
края на работния ден, ръцете трябва да бъдат измити. Моля, да се съхранява далеч от храни, напитки и т.н. 
Защита на дихателните пътища: Не е необходима при нормални условия. В случай на образуване на мъгла: 
филтър A P3 (EN 141). Спазвайте сроковете на годност на оборудването за защита на дихателните пътища. 
Защита на ръцете: Защитни ръкавици,  устойчиви на масло (EN 374). Ако е приложимо, Защитни нитрил 
ръкавици (EN 374). Препоръчва се защитен крем за ръце. 
Защита на очите: Плътно-прилепващи защитни очила (EN 166) със странични предпазители. 
Защита на кожата: Защитно работно облекло (напр. защитни предпазни обувки EN 344, защитно работно 
облекло с дълги ръкави). 
Допълнителна информация за предпазване на ръцете - не са извършени тестове. 
Изборът е направен в съответствие с най-добрите налични знания и информация за свойствата.  
Селекцията при материалите беше направена според указанията на производителите на 
ръкавици. Окончателният избор на материал за ръкавици следва да се направи съгласно времето за пробив, 
скоростта на проникване и разграждане. 
Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, но и от другите качествени характеристики 
и разлики между производителите. 
При производството константните стойности на материалите за ръкавиците не може да бъдат предвидени 
и следователно трябва да бъдат проверени преди употреба. Точното време на пробив на материалите на 
ръкавиците може да бъде научено от производителя на 
предпазните ръкавици и трябва да бъде спазвано. 
8.2.2 Ограничение и наблюдение на излагането на околната среда 
не е налично 
 
 
9. Физични и химични свойства 
Физично състояние: течност 
Цвят: Кафяв 
Мирис: Характерен 
10 % pH-стойност: не е налично 
Точка на кипене / обхват (°C): не е наличен 
Точка на топене / обхват (°C): - 30 
Точка на възпламеняване (°C): 236 
Самозапалване: не е налично 
Минимална граница на избухване: не е налична 
Максимална граница на избухване: не е налична 
Парно налягане: не е налично  
Относитлна плътност (g/ml): 0, 890 
Разтворимост във вода: неразтворим 
Вискозитет: 110 mm2/s (40°C)  14.5 mm2/s (100°C) 
 



10. Стабилност и реактивност 
10.1 Условия, които следва да бъдат избягвани 
Виж параграф 7 
Устойчиви, когато се съхраняват и се борави с тях правилно /стабилно/. 
Да се пази от влага. 
Открит пламък, източници на запалване 
10.2 Материали, които следва да бъдат избягвани 
Виж параграф 7 
Да се избягва контакт със силни окислители. 
Да се избягва контакт с други химикали. 
10.3 Опасни разпадни продукти 
Виж параграф 5.3 
10.4 Допълнителна информация 
Необходими стабилизатори: не е налично 
Налични стабилизатори: не е налично 
 
 
11. Токсикологична информация 
Остра токсичност и непосредствено въздействие 
Поглъщане, LD50 устно (mg/kg): не е налично 
Вдишване, LC50 директно.(mg/l/4h): не е налично 
Контакт с кожата, LD50 кожно (mg/kg): не е налично 
Контакт с очите: не е налично 
По-късни и хронични въздействия 
Свръхчувствителност: не е налично 
Канцерогенност: не е налично 
Мутагенност: не е налично 
Репродуктивна токсичност: не е налично 
Наркози: не е налично 
Допълнителна информация 
Класификация съгласно процедурата за изчисление. 
Следното може да се прояви при продължителен контакт: 
Изсушаване на кожата. 
Възпаление на кожата. 
 
 
12. Екологична информация 
Опасност за водите (Германия): клас 2 
Самокласификация: Да  
Устойчивост и разграждане: не е напълно биоразградим 
Поведение в пречиствателни станции: Възможно е механично отлагане 
Водна токсичност: не е налично 
Екологична токсичност: не е налично 
 
 
13. Указания за изхвърляне 
13.1. За материала / препарата / остатъка 
Напоени замърсени дрехи, хартиени или други органични материали представляват опасност от 
пожар и трябва да се контролира 
събирането и изхвърлянето им. 
ЕС код на изхвърляне №: 
Кодовете на изхвърляне са препоръки, базирани на употребата на този продукт. 
Поради специфичните условия на потребителя за употреба и унищожаване, други 
кодове за отпадъци може да бъдат разпределени по 
определени обстоятелства. (2001/118/EG, 2001/119/EG, 2001/573/EG) 
13 02 05 на минерална основа, нехлориран двигател на минерална основа, трансмисионни и смазочни масла  
Препоръка: 
Обърнете внимание на местните и национални официални разпоредби  
Например: изхвърляй на специално определени места 
Например: подходяща инсталация за изгаряне. 
13.2 За замърсения опъковъчен материал 
Виж параграф 13.1 
Обърнете внимание на местните и национални официални разпоредби  
15 01 01 хартиени и картонени опаковки 
15 01 02 пластмасови опаковки 
15 01 04 метални опаковки 



 
 
14. Транспортна информация 
Общи декларации 
UN-Номер: не е приложимо 
Шосеен/ ж.п. транспорт (GGVSE/ADR/RID) 
Клас/група опаковка: не е приложимо 
Класификационен код: не е приложимо 
LQ - Ограничено количество: не е приложимо 
Транспорт по море 
GGVSee/IMDG-code Международна споготба за превоз на опасни товари по море - код: не е приложимо 
(клас/група опаковка) 
EmS-номер: не е налично 
Замърсител на морските води: не е приложимо 
Въздушен транспорт 
IATA - Асоциация за въздушен транспорт: не е приложимо (клас/вторична опасност/група опаковка) 
Допълнителна информация: 
Не е опасен материал съгласно горните разпоредби 
 
 
15. Информация за законовите разпоредби 
Класификация съгласно Разпоредбите за безопасност, вкл. Ръководните принципи на ЕС 
(67/548/ЕИО и 1999/45/ЕК) 
Символи: не е приложимо 
Индикатори за опасност: --- 
R-фрази: 
S-фрази: 
Допълниения:  
Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване. 
Ограничения: не е налично 
 
 
16. Друга информация 
Настоящите данни се отнасят за продукта в състоянието, в което е доставен. 
Клас на съхранение VCI (Германия): 10 
Ревизирани точки: 1-16 
 
Легенда: 
n.a. = не е приложимо  
n.v. = не е налично  
n.g. = нее доказано  
k.D.v. = данни не са налични  
OES = Професионален стандарт на излагане 
MEL = Лимит на продължително излагане / BMGV = Насоки за стойностите на биологичния мониторинг / MAK = 
максимална концентрация на работното място 
(Германия) / TRK = концентрация според техническите указания (Германия) / BAT = биологичен толеранс за 
работното място 
(Германия) WGK = Клас Опасност за Водите (Германия) - WGK 3 = много опасни, WGK 2 = опасни, WGK 1 = 
слабо опасен за водите 
VOC = летливи органични съединения (летливи органични съединения (VOCV – Швейцария)) / AOX = 
Абсорбиращи се органични халогенни съединения 
AOX = усвоими органични халогенни съединения 
 
Направените изявления описват продукта по отношение на необходимите мерки за безопасност - те не 
гарантират определени характеристики, а се базират на най-високото ниво на нашите настоящи знания. 
Не се поема отговорност. 
 
Предписанията са направени от: 
BITA Trading GmbH, ул. „Мартин Бубер” № 12, D-14163 Берлин, тел.: +49(30) 804 869-0,  
факс: +49(30) 804 869-22 
© by BITA Trading GmbH. 
Забранено е копирането или промяната на този документ без съгласието на BITA Trading GmbH 


