Varudeklaration
SO14 Perma Högprestandaolja
1.Produktnamn:
SO14 Perma Högprestandaolja

1.2 Tillverkare:
Kluber Lubrication Munchen KG
Geisenhausenerstrasse 7
D-81379 Munchen
Tyskland
Tel: 0049-39 78 76-0
Fax:0049-39 78 76-333
2. Innehåll:
Esterbaserad olja, syntetisk kolväte baserad olja

3. Farligt innehåll:
Inget känt farligt innehåll

4. Första hjälpen:
Vid inandning: Ej aktuellt
Vid hudkontakt: tvätta bort oljan med tvål och mycket vatten.
Vid ögonkontakt: Skölj med mycket vatten.
Vid sväljning: Undvik kräkning. Sök läkarvård.
Anvisning till läkare: Behandla symtomatiskt. Vid sväljning eller vid kräkning finns risk
för att produkten når lungorna.

5.Brandföreskrifter:
Brandbekämpningsmedia: Vatten spray, skum, pulver, koldioxid.
Använd ej: Vatten
Speciella risker: Vid brand kan följande ämnen bildas: Kolmonooxid,
kolväteföreningar.
Skyddsföreskrifter för brandbekämpare: Standard föreskrifter för kemiska bränder.
Övrig information: Vatten spray skall användas för att kyla stängda behållare. I
händelse av eld eller/och explosion skall rökgaser ej inandas.

6. Olycksföreskrifter:
Personliga föreskrifter: Halkrisk i händelse av läckage/spill av produkten.
Miljö föreskrifter: Får ej spolas i öppet vatten eller i avloppssystem.
Metoder för att tillvarata spilld produkt: Sug upp med absorbent. (tex absol, sand eller
annan absorbent)
Absorberad produkt skall tillvaratas enligt gällande miljöföreskrifter.
Övrig information: Ingen.

7. Hantering och förvaring
Hanteringsråd: Undvik dim bildning av produkten.
Hanteringsråd avseende undvikande av brand eller explosion: Inga speciella
hanteringsråd.
Förvaringsråd avseende lokaler och fordon: Inga speciella råd.
Ej blandbara material: ej blandbar med oxiderande ämnen. Förvara ej tillsammans
med födoämnen.
Övriga förvaringsföreskrifter: Förvaras i rumstemperatur i originalbehållare.

8. Exponering / Personligt skydd.
Tilläggsinformation avseende system information: Gäller ej
Ingredienser och specifika kontroll parametrar: Inga
Andnings skydd: Inget specifikt skydd nödvändigt
Ögon skydd: Inget specifikt skydd nödvändigt
Kropps skydd: Inget specifikt skydd nödvändigt
Övriga skydd: Inget specifikt skydd nödvändigt
Generella krav på skydd och hygien: Undvik långa och upprepade kontakter med
hud. Rengör huden efter arbete och anbringa hudkräm. Avlägsna nedsmutsat eller
indränkt klädesplagg omedelbart. Undvik inandning av oljedimma.

9. Fysiska och kemiska egenskaper:
Form
Färg
Lukt
Droppunkt
Flampunkt
Tänd temperatur
Självtänd temperatur
Densitet
Vattenlöslighet
PH värde
Kinematisk viskositet
Övrigt information

Flytande
Grön
Karakteristisk
< -25 C enligt DIN ISO 3016
> 220 C enligt DIN ISO 2592
Gäller ej
Gäller ej
ca 0,95g/cm3 vid 20 C enligt DIN 51 757
Ej vattenlöslig
Gäller ej
ca 320mm2/s vid 40 C enligt DIN 51 562
Ingen

10. Stabilitet och reaktivitet
Konditioner att undvika: Värm ej över flampunkt.
Material kontakt att undvika: Starka oxiderande medel
Farliga biprodukter: Inga under normal användning
Övrig tilläggsinformation: Ingen

11. Toxikologisk information
Den toxikologiska informationen har tagits från produkt med liknande komposition.
Toxikologi: LD 50/oral/rot => 2 g/kg
Kronisk toxikologi: ingen
Mänsklig erfarenhet: Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation.

12. Ekologis information
Information om nedbrytning: Produkten är inte vattenlöslig. Kan separeras mekaniskt
vid rening.
Miljö påverkan: Ekologiska skador är ej kända eller förväntade under normal
användning.
Ekotoxisk effekt: Vatten skdas ej på grund av att produkten ej blandas med vatten.
Övrig information: produkten skall ej släppas ut i miljön.

13. Avfallshantering
Förvaring: Enligt lokala eller statliga förordningar om förvaring av olja.
Förbrukad produkt lämnas för återvinning enligt lokala och statliga regler.
Förvaring och hantering av kontaminerat material: Lämna indränkt och översköljt
material för återvinning enligt gällande regler.

14. Transport information
GGVS GGVE:
Gäller ej
ADN / ADNR:
Gäller ej
IMDG – kod:
Gäller ej
ICAO / IATA – DGR:
Gäller ej
Övrig informatio: Produkten är ej klassad som farligt gods enligt transport
förordningar.

15. Gällande bestämmelser
Märkning enligt gällande EU regler: Produkten behöver ej varnings märkning enligt
EU direktiv eller Tyska lagar avseende farliga ämnen.

16. Övrig information
Gift information: 08-33 12 31
Nödnummer: 112

