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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Název výrobku : Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable
Kód výrobku : BL001000BIO
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití : Profesionální použití
Kategorie funkce nebo použití : Maziva a přísady

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace

Komentář

Česká republika Toxikologické informační 
středisko
Klinika pracovního lékařství 
VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) Směsi/Látky: SDS EU > 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH příloha II)
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 H412 
Plné znění vět H: viz oddíl 16

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2. Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku

Signální slovo (CLP) : -
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah/obal odevzdáním autorizované osobě nebo sběrnému místu 
pověřenému likvidací nebezpečného odpadu; prázdné čisté obaly můžete likvidovat jako 
bezpečný odpad.

EUH-věty : EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nevztahuje se
3.2. Směsi

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, cyclic, <2% 
aromates

(Číslo ES) 926-141-6 15 – 25 Asp. Tox. 1, H304

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene 
derivates

5 – 15 Aquatic Chronic 3, H412

Solvent naphta, (petroleum), heavy aromatic (Číslo ES) 265-198-5 1 – 2,5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Isooctadecanoic acid, reaction products with 
tetraethylenepentamine

(Číslo CAS) 68784-17-8
(Číslo ES) 272-225-4
(REACH-č) 01-2119960832-33

1 – 2,5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Plné znění H-vět viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc při vdechnutí : Není požadováno.
První pomoc při kontaktu s kůží : Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
První pomoc při kontaktu s okem : V případě kontaktu s očima je třeba je vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody po do.
První pomoc při požití : IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Get immediate medical 

advice/attention.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : Powder. Foam. Carbon dioxide (CO2).
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
5.3. Pokyny pro hasiče
Ochrana při hašení požáru : Nezávislý dýchací přístroj s uzavřeným okruhem.
Další informace : Při hašení požáru chemických látek postupujte opatrně.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : When using do not smoke.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Do not release in groundwater, surfacewater or sewerage. Prevent spreading over great surfaces (e.g. by damming or installing oil booms).
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro uchovávání : Prevent spreading over great surfaces (e.g. by damming or installing oil booms).
Způsoby čištění : Clean up with absorbent material (for example sand, sawdust, neutral absorbent granule, 

silica gel). Remove from the water surface (e.g. skimming, sucking).
Další informace : Může být kluzká na tvrdém, hladkém místě chůze.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení : Do not eat, drink or smoke when using this product.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací teplota : ≤ 40 °C
Skladovací prostory : Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable 
EU IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³

Doplňkové informace : Na základě ACGIH TLV se doporučuje koncentrace 5 mg / m3 olejového spreje (TWA, 8 hodin 
pracovního dne).

8.2. Omezování expozice
Vhodné technické kontroly:
Provide adequate ventilation.
 

Ochrana rukou:

Používejte vhodné ochranné rukavice odolné vůči pronikání chemikálií. DIN EN 374. In the cases of special applications, it is recommended to 
check the chemical resistance with the manufacturer of the gloves.

Ochrana očí:

Safety glasses

Ochrana kůže a těla:

Žádný za normálního použití
 

Ochrana cest dýchacích:

No personal breathing protective equipment is normally required

Další informace:
When using do not eat, drink or smoke. Wash hands before breaks and at the end of work.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina
Vzhled : Mastná.
Barva : green.
Zápach : Oily.
Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
pH : neplatí
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí : > 100 °C ASTM D92
Teplota samovznícení : Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje
Hustota : 897 g/l
Rozpustnost : Voda: Zanedbatelný.
Log Pow : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická : 47 mm²/s @ 100°C
Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost : Nejsou dostupné žádné údaje
Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
Omezené množství : 1 – 6
9.2. Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
None under normal use.
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10.2. Chemická stabilita
Výrobek je stabilní při normálních podmínkách manipulace a skladování.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou známy za normálních podmínek použití.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.5. Neslučitelné materiály
Oxidizing substances. Kyseliny a zásady.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno
Doplňkové informace : Zvýšené teploty nebo mechanického působení může podráždit nos, hrdlo a plíce.

Nízký stupeň akutní / systémové toxicity.

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, cyclic, <2% aromates
LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg

LD50 potřísnění kůže u králíků > 5000 mg/kg

LC50 Inhalačně - Potkan > 5000 mg/m³

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg

LD50 potřísnění kůže u králíků > 2000 mg/kg

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno
pH: neplatí

Vážné poškození očí / podráždění očí : Neklasifikováno
pH: neplatí

Doplňkové informace : lehce dráždivé, ale nejsou relevantní pro klasifikaci.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : Neklasifikováno
Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Karcinogenita : Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice

: Neklasifikováno

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
LOAEL (orálně, potkan) > 1000 mg/kg tělesné hmotnosti OECD 421

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 
expozice

: Neklasifikováno

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
NOAEL (orálně, potkan, 90 dnů) > 1000 mg/kg tělesné hmotnosti OECD 407

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno

Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable 
Viskozita, kinematická 47 mm²/s @ 100°C

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie - voda : Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 

environment.
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou 
(akutní)

: Neklasifikováno
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Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou 
(chronickou)

: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
LC50 ryby 1 > 1000 mg/l OECD 203

EC50 dafnie 1 > 1000 mg/l OECD 202

EC50 96hodinová řasy (1) 44 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 96hodinová řasy (2) 94 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

LOEC (chronická) 100 mg/l Daphnia magna @21d

NOEC (chronická) 32 mg/l Daphnia magna @21d
12.2. Perzistence a rozložitelnost
Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable 
Perzistence a rozložitelnost Nerozpustný ve vodě, proto pouze minimálně biologicky odbouratelný.

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
Perzistence a rozložitelnost Snadno biologicky rozložitelná.
12.3. Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu) : Waste disposal according to official state regulations.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG

14.1. UN číslo
Nevztahuje se Nevztahuje se

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Nevztahuje se Nevztahuje se

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Nevztahuje se Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina
Nevztahuje se Nevztahuje se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní 

prostředí : Žádná
Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná

Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná

Nejsou dostupné žádné doplňující informace
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje

Doprava po moři
Nejsou dostupné žádné údaje
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Nevztahuje se
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ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje přísady z látky kandidát REACH (y) seznam
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH
Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a 
dovozu nebezpečných chemických látek.
Látka (látky) nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117 / EHS.

15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 16: Další informace
Označení změn:

Oddíl Změněná položka Změna Poznámky

Datum vydání Přidáno

Datum zpracování Upraveno

Formát SDS EU Přidáno

16 Zkratky a akronymy Přidáno

Zkratky a akronymy:

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. 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.

 Úplné znění vět H a EUH:

Aquatic Chronic 2 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2

Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3

Asp. Tox. 1 Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

SDS MPM REACH
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.


