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БЕЗБЕДНОСЕН ЛИСТ  
1. ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ И КОМПАНИЈАТА  

Трговско име  Husqvarna 4T 10W/40 
Број на производот  531 00 92-85 (1.4L) 
Примена  Масло за 4-тактни мотори 
  
Снабдувач  Husqvarna AB  
Адреса  SE 561 82 Huskvarna  
Земја  Шведска  
Телефон  +46 36 14 65 00  
Факс  +46 36 14 73 55 
Лице за контакт  Per Carlbäck 
  
Во итни случаи Стапете во контакт со Информативниот центар за отрови 

 
2. ОПАСНИ СВОЈСТВА  

Општо  
Производот е проценет и класифициран како неопасен по околината и здравјето.  

 

3. СОСТАВ/КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИИТЕ 

Бр.  Име на супстанцијата  EC-бр.  CAS-бр.  
Концент
рација 

(%) 
Ознака  R-фрази  

1  
Високо рафинирано минерално 
масло 
(DMSO екстракт <3%, IP 346) 

  >75 IK  

2 Цинк-диалкил-дитиофосфат 272-028-3 68649-42-3 1-2 Xi, N 
R38, R41, 
R51/53 

Табела со симболи: T+ = многу отровно, T = отровно, C = корозивно, Xn = опасно по здравје, Xi = надразнувачко, E 
= експлозивно, O = оксидирачко,  
F+ = многу лесно запаливо, F = лесно запаливо, N = опасно за околината, IK = не подлежи на класификација во 
однос на опасност по околината и здравјето.  

 
Поврзаните фрази на ризик се опишани во делот 16.  

4. ПРВА ПОМОШ  

Вдишување  
Свеж воздух, мирување и топлина. Измивајте ги носот, устата и грлото со вода. Доколку симптомите 
продолжат, побарајте лекарска помош.  

Допир со кожата  
Измијте ја кожата со сапун и вода. Отстранете ја загадената облека. Доколку симптомите продолжат, 
побарајте лекарска помош. Случаите каде супстанциите се вовлекле под кожата под висок притисок 
треба да се третираат како сериозни повреди и потребна е ИТНА лекарска помош.  

Допир со очите 
Веднаш измивајте со вода 10-15 минути. Држете ги очите широко отворени. 

Голтање: 
НЕ предизвикувајте повраќање. Побарајте лекарска помош.  

5. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЖАР  

Средство за гаснење пожар  
Пена, прав, јаглероден диоксид.   

Несоодветни средства за гаснење пожар  
Вода.  
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Ризик од пожар и експлозија  
Вжештен производ може да предизвика запалива пареа. Согорувањето предизвикува надразнувачки 
гасови. Може да се создаде јаглерод моноксид (CO) при непотполно согорување.  

Опрема за лична заштита во случај на пожар  
Користете заштитно средство за дишните патишта.  

Информации  
Со пожари во затворени подрачја смее да се справи само обучен кадар. Садовите кои се наоѓаат во 
близина на оган мора да се отстранат и/или да се ладат со вода.  

 
6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСТУРАЊА/СЛУЧАЈНИ ИСПУШТАЊА  

Мерки за спречување на лична повреда  
Означете го празнењето. Користете опрема за лична заштита, погледнете ја ставката 8.  

Мерки за спречување на оштетување на околината  
Општо – Направете насип користејќи песок, земја или друг материјал за да го спречите ширењето. Пред 
сè, спречете истурања да навлезат во водниот или одводниот систем. Истурањата треба да се чистат со 
помош на крпи или соодветно средство за апсорпција. Веднаш известете ги локалните власти доколку 
празнењето стигне до водниот или одводниот систем. Контактирајте го Националниот одбор за спасување 
во случај на поголеми истурања. Сите материјали кои ќе се соберат треба да се третираат како опасен 
отпад, погледнете ја ставката 13. 
Вода - Задржете го празнењето со помош на специјални црева за вшмукување и извлечете колку што е 
можно повеќе. Помали количества соберете со помош на соодветно средство за апсорпција (кора, 
дијатомејска земја, специјални црева за вшмукување).  

7. РАКУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ  

Посебни својства и ризици  
Постапувајте така да се избегнат истурања на маслото и маслена магла.  

Чување  
Препорачливо е наткриено. Цилиндрите чувајте ги хоризонтално за отворот да биде под нивото на 
течноста.  

8. МЕРКИ ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗЛОЖУВАЊЕ  

Превентивни мерки  
Водете сметка за добра лична хигиена. Обезбедете добра вентилација. Не носете облека која е 
контаминирана од страна на производот. Не чувајте крпи натопени со масло во џебовите. Таму каде што 
постои ризик од директен контакт или распрскување, треба да носите заштита за очите, заштитни 
ракавици и заштитна облека.  

Заштитни средства за очите  
Вашите очила или нормален комплет заштитни очила. 

Заштитни средства за рацете  
Заштитни ракавици од нитрилна или Viton гума. 

 
Заштитни средства за кожата  
Носете соодветна престилка изработена од материјал отпорен на масло. 

Информации 
За детални информации контактирајте го снабдувачот на опремата за лична заштита.  
 
Гранични вредности 
 

Име на 
супстанцијата 

CAS-бр. Интервал 
на 

класата 

Ppm Mg/m3 Година Забелешка 

Високо 
рафинирано 
минерално масло 
(DMSO екстракт 

- 8 часови  1.0   
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<3%, IP 346) 

Високо 
рафинирано 
минерално масло 
(DMSO екстракт 
<3%, IP 346) 

- 15 мин.  3.0   

  
Останати информации за граничните вредности и претпазливост 
Граничната вредност се темели на граничната вредност за маслена магла, вклучувајќи гасови од масло. 
 
9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА 

Форма  Течност  
Боја  Кафеава 
Мирис  Мирис на масло. Слаб.  
Растворливост  Органски растворувачи (повеќето)  
Густина  ~876 kg/m³ 15°C, ASTM D 4052 
Точка на палење  >200°C, ASTM D 92  
Растворливост 
во вода  Занемарливо  
Вискозитет  ~90 mm²/s 40°C, ASTM D 445 

 
 
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ  

Стабилност  
Хемиски стабилен.  

Реагира со 
силни оксидирачки средства.  

Опасни производи при разградување  
Може да се создадат јаглерод моноксид (CO) и други супстанции опасни за здравјето при загревање или 
согорување.  

 
11. ТОКСИКОЛОШКИ ИНФОРМАЦИИ  

Општо  
Производот има ниска акутна токсичност доколку се проголта, но постои ризик од хемиска пневмонија 
доколку дојде до аспирација во белите дробови. Не се апсорбира во акутни токсични количини преку 
кожата. Вдишување на високи концентрации маслена магла има надразнувачко влијание врз дишните 
органи. Допир со очите може да предизвика тегоби, но нема оштетување на очното ткиво. Подолготраен 
и/или чест контакт со производот во комбинација со несоодветна лична хигиена може да предизвика 
проблеми со кожата во форма на дерматитис, екцем и мрсни акни. Користени производи може да содржат 
загадувачи кои се опасни за здравјето.  

Допир со кожата  
Случаите каде супстанциите се вовлекле под кожата под висок притисок можат да предизвикаат некроза 
на кожата. Чест или подолготраен контакт со користено моторно масло може да предизвика рак на кожата. 

 
12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ИНФОРМАЦИИ  

Екотоксичност  
Нетоксичен за водени организми. Очекувана LC/EC50 вредност >100 mg/l.  

Мобилност  
Слаба растворливост во вода, плови над водата. Силно се апсорбира во почвени честички.  

Разградливост  
Се смета за потенцијално разградлив, долго време на разградување во природата.  

Биоакумулација  
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Содржи компоненти што можат биолошки да се акумулираат (logPow>3)  

Други оштетувања  
Маслениот слој може да предизвика физички повреди кај организмите и да го наруши снабдувањето со 
кислород во граничните слоеви помеѓу воздухот/водата, воздухот/земјата.  

Информации  
БЕЛЕШКА!  Горните информации важат за: Високо рафинирано минерално масло(DMSO екстракт <3%, IP 
346)  
 

13. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД  

Општи упатства 
 
Важечки барања за генераторите на отпад  
Не е дозволено мешање на различни видови на опасен отпад. Дозволено е мешање на различни видови на 
отпад со цел на подобрување на безбедноста при одлагање и рециклирање или на начин прифатлив од гледна 
точка на заштитата на околината. Транспортирањето на складираниот отпад смеат да го извршуваат само 
стручни лица со посебно одобрение. Определени количини на отпад составен од растворувачи и масло може да 
биде транспортиран без посебно одобрение, откако ќе се обратите до надлежниот управен орган на општината.  

Упатства за испуштање  
Со садовите означени со мртовечка глава и вкрстени коски или симболот „опасно за човековата околина“ 
и фразата на ризик 50/53 секогаш мора да се постапува како со опасен отпад.  

Содржината од другите садови треба да биде целосно испуштена пред да се предадат на рециклирање 
или повторно полнење. Со содржината можеби ќе биде потребно да се постапува како со опасен отпад. 
За најдобри резултати испуштање на содржината треба да се врши на собна температура. Поставете го 
садот свртен наопаку со нагиб од приближно 10 степени за да се постигне истекување, при што најниска 
точка на садот треба да биде отворот за испуштање на содржината. Резидуалната количина треба да се 
собере и употреби во процесот во кој е вклучен производот. За метални цилиндри, особено е важно 
истекувањето да се одвива на собна температура (мин. 15°C). Почекајте додека садот не биде целосно 
исушен. Не затворајте го садот по истекувањето.  

Обрнете посебно внимание на опасностите присутни при празнење на садови што содржат запаливи 
течности. Испразнетите садови чувајте ги на добро вентилирано безбедно место подалеку од извори на 
искри и отворен пламен. Резидуалната течност може да претставува опасност од експлозија. Не 
пробивајте, сечете или заварувајте исчистени садови или цилиндри. Доколку е можно, садовите кои 
содржеле производи растворливи во вода треба прво да се измијат темелно 3 пати пред да се испразнат. 
По можност, вода за измивање треба да се употреби во процесот во кој е вклучен производот.   

Класификација на видот на отпад:  
Класификација на отпадот се врши според генераторите на отпадот. Целокупниот отпад се определува со 
помош на EWC шифра од 6 знакови. Шифрите се определени во Правилникот за управување со отпад 
(SFS 2001:1063). Шифрите за маслениот отпад се засноваат врз примената и основата на маслото. 
Деталите за примената и основата на маслото се наведени во безбедносниот лист, во деловите 1 и 2. 
Маслениот отпад секогаш се класифицира како опасен отпад.  

Група на отпад  
EWC 13 02 05. Минерални, нехлоринирани масла за мотори, системи за трансмисија и подмачкување.  

14. ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРАНСПОРТ  

Хемикалиите се класифицирани како опасна стока        Да           Не           Не е оценето  

Други информации  
Не е опфатено со прописите за транспортирање на опасни стоки.  

 
15. ВАЖЕЧКИ БАРАЊА  

R-фрази/S-фрази  
Производот е проценет и класифициран како неопасен по здравјето.  

Ознаки/симболи на опасност  
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Не е потребно означување. 

Состав 
Високо рафинирано минерално масло (DMSO екстракт <3%, IP 346) (>75%), цинк-диалкил-дитиофосфат 
(1-2%) 
 
16. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ  

Извори на информации  
Законските прописи на сила во моментот на ревизија и подготовка на техничката документација 
доставени од производителот на суровината, компанијата Svenska Statoil AB.  

Список на соодветните фрази на ризик  

Бр.  Текстот на R-фразата  
R38 Иритирачко за кожата 
R41  Опасност од сериозно оштетување на очите 
R51/53 Отровно за водените организми, може да предизвика долгорочни негативни ефекти врз 

водената животна средина. 
 
Преглед на ревизии  

Издание Датум на ревизија  Одговорно лице  Дополнувања  
1 01.01.2007 Anita Cenusa   
2 08.03.2010 Marie Sennevik - 

 
Белешки на снабдувачот  
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