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

1.1. Идентификатори на продукта 

Форма на продукта : Смес 

Наименование на продукта : CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4 

Код на продукта : 23127 

Продуктова група : Смес 

 

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

1.2.1. Идентифицирани употреби 

Основна категория на употреба : Промишлена употреба,Професионална употреба,Потребителски употреби 

Спецификация на 
промишлено/професионално използване 

: недисперсионна употреба 
Използва се в затворени системи 

Функция или категория на употреба : Смазочни материали и добавки 
 

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват 

Няма налична допълнителна информация 
 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

WOLF OIL CORPORATION N.V. 
Georges Gilliotstraat, 52 
2620 Hemiksem - België 
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99 
info@wolfoil.com 
 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

Телефонен номер при спешни случаи : +32 14 58 45 45 (NL/EN/FR/DE) 
 
 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]Смес: ИЛБ < 2015 : # 

Некласифициран 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране съгласно Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

EUH фрази : EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване 

Обезопасителна тапа за предпазване от 
деца. 

: Не 

Индикации за опасности проявяващи се при 
докосване 

: Не 

 

   
 

 

 

2.3. Други опасности 

Няма налична допълнителна информация 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 
 

3.1. Вещество 

Не е приложимо 
 

 

3.2. Смес 
 
 

 

 
 

Наименование Идентификатори на 
продукта 

% Класификация в 
съответствие  Директива 
67/548/ЕИО 

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

Базово масло - неспецифицирано (CAS №) 72623-87-1 
(EО №) 276-738-4 
(REACH-N:) 649-483-00 

1 - 9,9 Некласифициран Asp. Tox. 1, H304 

Zinc dialkyl dithiophosphate (CAS №) 68649-42-3 
(EО №) 272-028-3 

1 - 2,49 Xi; R41 
Xi; R38 
N; R51/53 
 

Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 2, H411 
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Наименование Идентификатори на 
продукта 

% Класификация в 
съответствие  Директива 
67/548/ЕИО 

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

Organomolybdenum amide  0,1 - 0,99 N; R51/53 
 

Aquatic Chronic 2, H411 

 

 

Пълен текст на R-и H-фразите: вижте раздел 16 
  

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Първа помощ при вдишване : Не изисква мерки за оказване на първа помощ. 

Първа помощ при контакт с кожата : Да се измие кожата с мек сапун и вода. 

Първа помощ при контакт с очите : При контакт с очите веднага да се изплакнат с чиста вода в продължение на 10-15 
минути. 

Първа помощ при поглъщане : Да не се предизвиква повръщане. Изплакнете устата. Незабавно потърсете медицински 
съвет/помощ. 

 

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

Симптоми/наранявания след вдишване : Смята се, че при нормални условия не носи сериозен риск за дишането. 

Симптоми/наранявания след контакт с 
кожата 

: При предвидените условия на нормална употреба не представлява съществена опасност 
за кожата. 

Симптоми/наранявания след контакт с очите : При предвидените условия на нормална употреба не представлява съществена опасност 
за очите. 

Симптоми/наранявания след поглъщане : При предвидените условия на нормална употреба не представлява съществена опасност 
за поглъщане. 

 

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

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 

5.1. Пожарогасителни средства 

подходящи пожарогасителни средства : Водна мъгла. Пяна. Прах. Сух химикал. 

Неподходящи пожарогасителни средства : Да не се използва силна водна струя. 
 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Няма налична допълнителна информация 
 

5.3. Съвети за пожарникарите 

Мерки за защита от пожар : Да се проявява предпазливост при гасенето на химически пожари. 

Противопожарни мерки : Да се използва водно оросяване или пулверизация за охлаждане на експонираните 
контейнери. 

Защита при гасене на пожар : Да не се влиза в зони на пожар без подходящи предпазни средства, вкл. защита за 
дихателната система. 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 
 

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

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

Защитни средства : Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 

Защитни средства : Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. 
 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Да се предотврати попадането в канализацията и обществени водоеми. Да се уведомят властите, ако продуктът попадне в канализацията 
или обществени водоеми. 
 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

За задържане : Да се задържат и приберат големите разсипани количества като се смесят с инертни 
твърди гранули. 

Методи за почистване : Миещ препарат. Разлятата течност се абсорбира с абсорбиращи вещества като пясък, 
стърготини, кизелгур. 

Друга информация : Пространството, върху което е разсипан материала, може да е хлъзгаво. Да се използват 
подходящи контейнери за отпадъци. 

 

6.4. Позоваване на други раздели 

Няма налична допълнителна информация 
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РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се избягва всякаква неналожителна експозиция. Обикновено се изискват както местна 
смукателна вентилация, така и вентилация на общото помещение. 

Температура за работа : < 40 °C 

Хигиенни мерки : Да се измият ръцете и другите експонирани области с мек сапун и вода преди употреба 
на храна, питиета или пушене, както и при приключване на работа. 

 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Температура на съхранение : < 40 °C 

Място за складиране : Да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място. 
 

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
 

8.1. Параметри на контрол 
 
 

 

 

Допълнителна информация : 5 mg/m3 for oil mists (TWA, 8h-workday) recommended, based upon the ACGIH TLV (Analysis 
according to US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3rd Edition). 

 

8.2. Контрол на експозицията 

Лични предпазни средства : Предпазни очила. Ръкавици. 

Защита на  ръцете : Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. 
Нитрилна гума (NBR) / 

Защита на кожата и тялото : При нормални условия на употреба не се препоръчва специално облекло/средство за 
защита на кожата. 

Дихателна защита : При нормални условия на употреба с адекватна вентилация не се препоръчват 
специални защитни дихателни средства. 

  

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Агрегатно състояние : Течност 
  

Външен вид : Маслообразна течност. 

Цвят : Жълтокафяв. 
  

Мирис : Характерно. 
  

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 : > 200 °C @ ASTM D92 
  

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 : 872 kg/m³ @15°C 

Разтворимост : Този продукт е трудноразтворим и се носи по повърхността на водата. 
  

Log Pow : Няма налични данни 
  

Вискозитет, кинематичен : 92 mm²/s @ 40°C 
  

Вискозитет, динамичен : Няма налични данни 
  

Експлозивни свойства : Няма налични данни 
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Oксидиращи свойства : Няма налични данни 
  

Долна/горна граница на запалимост и 
експлозия 

: Няма налични данни 
  

 

9.2. Друга информация 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 
 

10.1. Реактивност 

Няма при нормални условия. 
 

10.2. Химична стабилност 

Устойчиво при нормални условия. 
 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Няма при нормални условия. 
 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Няма налични данни. 
 

10.5. Несъвместими материали 

Силни окислители. киселини. Бази. 
 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

Няма при нормални условия. 
 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност : Некласифициран 
 

 

Organomolybdenum amide 

LD50 орално плъх > 5000 mg/kg 

LD50 дермално плъх > 2000 mg/kg 
 

Zinc dialkyl dithiophosphate (68649-42-3) 

LD50 орално плъх 2230 mg/kg 

LD50 дермално плъх > 2000 mg/kg 
 

Корозивност/дразнене на кожата : Некласифициран 

Cериозно увреждане на очите/дразнене на 
очите 

: Некласифициран (На базата на наличните данни, критериите за класифициране не са 
изпълнени) 

Респираторна или кожна сенсибилизация : Некласифициран 

Мутагенност на зародишните клетки : Некласифициран 

Канцерогенност : Некласифициран 
 

 

Pепродуктивна токсичност : Некласифициран 

СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — еднократна 
експозиция 

: Некласифициран 

 

 

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

: Некласифициран 

 

 

Опасност при вдишване : Некласифициран 
 

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4  

Вискозитет, кинематичен 92 mm²/s @ 40°C 
  
 
 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
 

12.1. Токсичност 
 

 

Organomolybdenum amide 

LC50  риби 1 > 10 mg/l 96h 

EC50 Daphnia 2 1,5 mg/l 48h 

EC50 други водни организми  2 1,5 mg/l 72h 
 
 
 

 

12.2. Устойчивост и разградимост 

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4  

Устойчивост и разградимост Неразтворим във вода, така че е минимално биоразградим. 
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12.3. Биоакумулираща способност 

Няма налична допълнителна информация 
 

 

12.4. Преносимост в почвата 

Няма налична допълнителна информация 
 

 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Няма налична допълнителна информация 
 

 

 

12.6. Други неблагоприятни ефекти 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Допълнителна информация : Да се депонира по безопасен начин в съответствие с местните/националните 
разпоредби. 

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
 

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

14.1. Номер по списъка на ООН 

Не е обект на наредбите за транспорт 

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН 

Точно превозно наименование (ADR) : Не е приложимо 

Точно превозно наименование (IMDG) : Не е приложимо 

Точно превозно наименование (IATA) : Не е приложимо 

Точно превозно наименование (ADN) : Не е приложимо 

Точно превозно наименование (RID) : Не е приложимо 
 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 

ADR   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(ADR) 

: Не е приложимо 

   

IMDG   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(IMDG) 

: Не е приложимо 

   

IATA   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(IATA) 

: Не е приложимо 

   

ADN   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(ADN) 

: Не е приложимо 

   

RID   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(RID) 

: Не е приложимо 

 

14.4. Опаковъчна група 

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо 

Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо 

Опаковъчна група (IATA) : Не е приложимо 

Опаковъчна група (ADN) : Не е приложимо 

Опаковъчна група (RID) : Не е приложимо 
 

14.5. Опасности за околната среда 

Oпасно за околната среда : Не 

Морски замърсител : Не 

Друга информация : Няма допълнителна налична информация 
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14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

- Cухопътен транспорт 
  

Няма налични данни 

- Морски транспорт 
  

Няма налични данни 

- Bъздушен транспорт 
  

Няма налични данни 

- Вътрешен воден транспорт 
  

Няма налични данни 

- Железопътен транспорт 
  

Няма налични данни 
 

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

Не е приложимо 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и 
околната среда 

15.1.1. Наредби на ЕС 
 

Не съдържа вещества подложени на ограничения според анекс XVII на REACH 

Не съдържа вещества от Кандидат списъкa REACH 
 

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH 

 

 
 

  

 
 

15.1.2. Национални разпоредби 
 

 

Германия 

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WGK) 1, слабо замърсяващ водата (Класификация в 
съответствие с VwVwS, Приложение 4) 

12та наредба за приложение на немския 
федерален закон  за контрол на 
концентрациите на замърсители във въздуха 
- 12.BlmSchV 

: Не подлежи на 12 BlmSchV ( Декрет за защита срещу емисиите ) ( Регламент за големи 
аварии ) 

 

Холандия 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Zinc dialkyl dithiophosphate е в списъка 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Zinc dialkyl dithiophosphate е в списъка 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Нито една от съставките не е в списъка 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Нито една от съставките не е в списъка 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Нито една от съставките не е в списъка 

 

Дания 

Забележки относно класификацията : Emergency management guidelines  for the storage of flammable liquids must be followed 
 

 
 

 

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес 

Доставчикът не е извършил оценка на химичната безопасност на това вещество или тази смес 
  

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
 

 

Съкращения и акроними: 

 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

 TWA: Time Weighted Average 

 TLV: Threshold Limit Value 

 ASTM: American Society for Testing and Materials  

 ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route  

 RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail  

 ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin 
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 IMDG: International Maritime Dangerous Goods 

 ICAO: International Civil Aviation Organization  

 IATA: International Air Transport Association 

 STEL: Short Term Exposure Limit 

 LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects 

 ATE: acute toxicity estimate 

 LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects 

 EC50: concentration producing 50% effect 
 

Друга информация : Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е получена от 
източници, които смятаме за надеждни. Информацията обаче е предоставена без 
каквато и да е гаранция, било то пряка или косвена, относно нейната коректност. 
Условията или методите за манипулация, съхранение, употреба или депониране на 
продукта са извън нашия контрол, а може би и извън нашата компетентност. Поради тази 
или друга причина не поемаме отговорност и изрично се отказваме от отговорност за 
загуби, щети или разходи, произтичащи от или свързани по някакъв начин с 
манипулацията, съхранението, употребата или депонирането на продукта. Настоящият 
Информационен лист за безопасност е изготвен и трябва да се използва само за 
посочения продукт. Ако продуктът се използва като компонент на друг продукт, тогава 
информацията в настоящия информационен лист може и да не е приложима. 

 

 

Пълен текст на R-, H-и EUH-фразите: 

Aquatic Chronic 2 Опасно за водната среда —  хронична опасност,  категория  2 

Asp. Tox. 1 Опасност при вдишване,  категория на опасност  1 

Eye Dam. 1 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите,  категория на опасност  1 

Skin Irrit. 2 Корозия/дразнене на кожата,  категория на опасност  2 

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища 

H315 Предизвиква дразнене на кожата 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване 

R38 Дразни кожата 

R41 Риск от тежко увреждане на очите 

R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната 
среда 

N Oпасно за околната среда 

Xi Дразнещ 
 

 

 

 
 
SDS EC (REACH приложение II) 

 
Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната 
среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за  свойствата на продукта 
 


