
ÖRYGGISBLAÐ         
skv. reglugerð (EB) nr. 1907/2006 

1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR  
OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS 
 

1.1. Vörukenni CASTROL UNIVERSAL 75W-90   

EB-skrárnr. 649-466-00-8; 649-466-00-2  

EB-númer 265-157-1; 500-393-3; 265-156-6; 273-103-3 
CAS-númer 64742-54-7; 157707-86-3; 64742-53-6; 68937-96-2 
REACH-skráningarnr. 01-2119484627-25; 01-2119493949-12;  
 01-2119480375-34; 01-2119493620-38 
 

1.2. Tilgreind notkun Gírolía.  

 

1.3. Söluaðili Olíuverzlun Íslands hf.  

 Katrínartúni 2  

 105 Reykjavík  

Sími:  515 1000  

Netfang: olis@olis.is   

Veffang:  www.olis.is   

 

1.4. Neyðarsímanúmer 
Neyðarlínan: 112   

Eitrunarmiðstöð LSH: 543 2222 
 

2. HÆTTUGREINING 
 

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar 
Varan er blanda. 
 

2.1.2 Flokkun samkvæmt tilskipun 1999/45/EB 
Varan er ekki skilgreind sem hættuleg samkvæmt tilskipun 1999/45/EB, með síðari breytingum. Sjá liði 
11 og 12 fyrir nánari upplýsingar um áhrif á heilbrigði og umhverfishættur.  
 

2.2. Merkingaratriði 
Hættusetningar Varan er ekki flokkuð í löggjöf Erópusambandsins.  
Varnaðarsetningar Á ekki við. 
Viðbótarmerkingar Inniheldur ólefínsúlfíð, hvarfefni bis(4-metýlpentan-2-yl)díþíófosfórsýru og 

fosfóroxíðs, própýlenoxíðs og amína, C12-14-alkýl (greinótt). Getur 
framkallað ofnæmisviðbrögð. 

 

2.3. Aðrar hættur 
Gögn úr rannsóknum á einu eða fleirum af innihaldsefnum vörunnar voru notuð til að ákvarða 
hættuflokkun vörunnar að hluta eða í heild. Veldur minnkun náttúrulegrar húðfitu.  
 

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI  

3.2 Blanda 
 

Heiti Vörukenni % 67/548/EBE 1272/2008 [CLP] Teg.* 

Grunnolía – ótiltekin Breytilegt 0,1 - <1 Óflokkað Eit. v. ásvelg. 1, H304 [1] [2] 

Eimað eldsneyti, 

Vetnismeðhöndlað 

þungt paraffín 

REACH #: 01-2119484627-25 

EB #: 265-157-1 

CAS #: 64742-54-7 

EB-skrár #: 649-467-00-8 

20 - <25 Óflokkað Eit. v. ásvelg. 1, H304 [1] [2] 

Dek-1-en, þríliður, 

vetnað 

REACH #: 01-2119493949-12 

EB #: 500-393-3 

CAS #: 157707-86-3 

15  - <20 Óflokkað Eldf. vökvi. 3, H226 

Eit. v. ásvelg. 1, H304 

[1] 

Grunnolía – ótiltekin Breytilegt 5 - <10 Óflokkað Óflokkað [2] 

Ólefínsúlfíð EB #: 273-103-3 

CAS #: 68937-96-2 

1 - <25 H43 

H53 

Húðnæm. 1, H317 

Langv. eit. á vatn. 4, H413 

[1] 
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hvarfefni bis(4-

metýlpentan-2-

yl)díþíófosfórsýru og 

fosfóroxíðs, 

própýlenoxíðs og 

amína, C12-14-alkýl 

(greinótt) 

REACH #: 01-2119493620-38 1 - <2,5 Xn; H22 

Xi; H41 

H43 

N; H51/53 

Eldf. vökvi 3, H226 

Bráð eit. 4, H302 

Augnskaði 1, H318 

Húðnæm. 1, H317 

Langv. eit. á vatn 2, H411 

[1] 

 
Hættusetningar eru skráðar í 16. lið. 
*Tegund 
[1] Efni flokkað sem hættulegt heilsu eða umhverfi. 
[2] Efni skráð með váhrifamörk á vinnustað. 
 

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁLP 
 

 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp 
 Eftir innöndun Færið viðkomandi í ferskt loft. Leitið læknis ef einkenna verður vart.  

Eftir snertingu við augu Skolið strax með miklu vatni í a.m.k. 15 mínútur. Skolið áfram með 
hreinu vatni í 20-30 mínútur. Skolið undir augnlokum. Fjarlægið 
snertilinsur. Leitið strax til læknis.   

Eftir snertingu við húð Fjarlægið föt og skó sem óhreinkast af efninu. Skolið vandlega með vatni 
og sápu. Þvoið föt áður en þau eru notuð aftur. Þvoið skó vandlega áður 
en þeir eru notaðir aftur. Leitið læknis ef ertingar verður vart.  

 Eftir inntöku Framkallið ekki uppköst nema samkvæmt fyrirmælum  
  heilbrigðisstarfsfólks. Leitið læknis ef einkenna verður vart.  
 

 4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 
Sjá 11. lið fyrir nánari upplýsingar um einkenni og áhrif á heilbrigði.  

  

 4.3. Merki um þörf á bráðri læknisþjónustu eða sérstakri meðhöndlun 
 Meðhöndlið einkenni og dragið úr áhrifum.  

 

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA 
 

5.1. Slökkvibúnaður 
Viðeigandi  Froða, slökkviduft, koltvísýringur. 
Óviðeigandi  Notið ekki vatnsslökkvitæki. 
 

5.2. Sérstök hætta af blöndunni  
Sérstök hætta  Við bruna eða upphitun eykst þrýstingur og ílát getur sprungið. 
Skaðleg myndefni við bruna Kolefnisoxíð (CO, CO2), brennisteinsoxíð (SO, SO2, o.s.frv.)  
 

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn 
Sérstakar ráðstafanir  Ekki gera neitt sem felur í sér persónulega áhættu án sérstakrar 

þjálfunar. Ef eldur kemur upp, rýmið svæðið eins fljótt og mögulegt er. 
Hlífðarbúnaður  Slökkviliðsmenn skulu nota viðeigandi hlífðarbúnað og ferskloftstæki 

með andlitsgrímu, stillt á yfirþrýsting. Fatnaður (þ.á.m. hjálmar, stígvél 
og hanskar) í samræmi við evrópska staðalinn EN 469 veitir 
grunnvörn í tilfelli efnaleka.   

 

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI 
 

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk 
Almennar ráðstafanir Ekki gera neitt sem felur í sér persónulega áhættu án sérstakrar  
 þjálfunar. Rýmið nærliggjandi svæði. Haldið óviðkomandi og vanbúnu  
 starfsfólki frá svæðinu. Snertið hvorki né gangið á leka. Gólf geta verið hál.  
 Notið viðeigandi hlífðarbúnað.  
Bráðaliðar Sjá upplýsingar í um viðeigandi og óviðeigandi efni í hlífðarbúnaði ef þörf  
 er á sérstökum hlífðarfatnaði við meðhöndlun leka.  
 Sjá einnig „almennar ráðstafanir“ hér að ofan. 
 

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins 
Ráðstafanir  Hindrið að berist í jarðveg, fráveitur, vatnsfarvegi og holræsi. Gerið  
  yfirvöldum viðvart ef efnið veldur umhverfismengun (fráveitur,  
  vatnsfarvegir, jarðvegur, andrúmsloft). 
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6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 

 Minniháttar leki  Stöðvið leka ef mögulegt án áhættu. Flytjið ílát af lekasvæði. Safnið leka  

  með hvarftregu ísogsefni og setjið í viðeigandi ílát til förgunar.  

  Fargið hjá sérhæfðum förgunaraðila.  

 Meiriháttar leki Hringið strax í neyðarþjónustu. Stöðvið leka ef mögulegt án áhættu. Flytjið  

 ílát af lekasvæði. Hindrið að berist í fráveitur, vatnsfarvegi, kjallara eða lukt 
rými. Haldið leka í skefjum og safnið með eldtraustu ísogsefni, s.s. sandi, 
jarðvegi, vermikúlíti eða kísilgúr og setjið í ílát til förgunar samkvæmt 
gildandi lögum og reglum. Fargið hjá sérhæfðum förgunaraðila.  

  

6.4. Tilvísun í aðra liði 
Sjá 1. lið fyrir neyðarsímanúmer. 
Sjá 5. lið fyrir ráðstafanir vegna slökkviaðgerða. 
Sjá 8. lið fyrir upplýsingar um viðeigandi persónuhlífar. 
Sjá 12. lið fyrir varúðarráðstafanir vegna umhverfisins.  
Sjá 13. lið fyrir viðbótarupplýsingar um förgun.  
 

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA 
 

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun 
Varúðarráðstafanir Notið viðeigandi persónuhlífar. 
Hreinlæti Ekki borða, drekka eða reykja þar sem efnið er meðhöndlað, geymt og unnið. 
 Þvoið ykkur vandlega eftir meðhöndlun. Farið úr fötum og hlífðarfatnaði áður  
 en gengið er inn á svæði þar sem borðað er.  
 Sjá einnig 8. lið fyrir upplýsingar um hreinlætisráðstafanir. 
 

7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmaleika 
Ráðstafanir Geymið og notið aðeins í sérhönnuðum ílátum/búnaði fyrir þessa vöru. 

Haldið fjarri hita og beinu sólarljósi. Ílát skulu vera tryggilega lukt og innsigluð 
þar til þau eru notuð. Ílát sem búið er að opna skulu innsigluð að nýju og látin 
standa lóðrétt til að forðast leka. Geymið ekki í ómerktum ílátum. Hagið 
geymslu í samræmi við gildandi lög og reglur. Geymið á þurrum, svölum og 
vel loftræstum stað, fjarri ósamrýmanlegum efnum (sjá 10. lið). Varist 
langvinna snertingu efnisins við háan hita. 

  

7.3. Sérstök notkun 
Sjá lið 1.2. 
 

8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR 
 

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif 
Váhrifamörk á vinnustað: Arbejdstilsynet (Danmörk). 
Grunnolía – ótiltekin. Tímavegið meðaltal (TWA): 1 mg/m

3
 8 klst. Úði og agnir. 

Eimað eldsneyti, vetnismeðhöndlað þungt paraffín. Tímavegið meðaltal: 1 mg/m
3
 8 klst. Úði og agnir. 

Eimað eldsneyti, vetnismeðhöndlað létt naften. Tímavegið meðaltal: 1 mg/m
3
 8 klst. Úði og agnir. 

 

8.2. Váhrifavarnir 
Til hlífðar höndum Notið hanska ef líkur eru á langvinnri eða endurtekinni snertingu. Notið  
 efnaþolna nítrílhanska. Gætið að því að endurnýja hanska reglulega.  
 Þeir eyðast við endurtekna notkun. 
Til hlífðar augum Öryggisgleraugu með hliðarvörn. 
Til hlífðar húð Veljið hlífðarbúnað m.t.t. hættu á snertingu. Hlífðarfatnaður úr bómull og  
 pólýester veitir aðeins vörn gegn slettum sem gegnbleyta ekki. Þvoið  
 hlífðarfatnað reglulega. Notið efnaþolna svuntu, hlífðarfatnað og stígvél ef  
 hætta er á snertingu efnisins við húð (s.s. við söfnun leka eða ef hætta er á   
 slettum). 
Til hlífðar öndun Öndunarhlífa er ekki þörf við fullnægjandi loftræstingu.  
 Veljið öndunarhlífar m.t.t. þéttni og hættu á snertingu við öndunarfæri. 
 

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR 
 

9.1 Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika 

Eðlisástand  Vökvi 
Litur  Rafgulur 
Lykt  Engar upplýsingar 
pH-gildi  Engar upplýsingar 
Bræðslumark  Engar upplýsingar 
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Suðumark  Engar upplýsingar 
Lyktarþröskuldur  Engar upplýsingar 
Rennslismark  -48°C 
Blossamark  Lokað ílát: 135°C (Pensky-Martens) 
Uppgufunarhraði  Engar upplýsingar 
Eldfimi  Engar upplýsingar 
Sprengimörk  Engar upplýsingar 
Gufuþrýstingur  Engar upplýsingar 
Eðlisþyngd gufu  Engar upplýsingar 
Massi  872 kg/m

3
 (0,872 g/cm

3
) við 15°C 

Vatnsleysni  Óleysanlegt í vatni 
Deilistuðull: n-oktanól/vatn >3 
Sjálfsíkveikjuhitastig  Engar upplýsingar 
Niðurbrotshitastig  Engar upplýsingar 
Eðlisseigja  108 mm

2
/s (108 cSt) við 40°C 

  14,8 mm
2
/s (14,8 cSt) við 100°C 

Sprengieiginleikar  Engar upplýsingar 
Oxunareiginleikar  Engar upplýsingar 
 

9.2 Aðrar upplýsingar 

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI 
 

10.1. Hvarfgirni 
Engar upplýsingar. 
 

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki 
Stöðugt. 
 

10.3. Hætta á skaðlegum efnahvörfum 
Ekki hætta á skaðlegri fjölliðun við venjuleg notkunar- og geymsluskilyrði. 
Ekki hætta skaðlegum efnahvörfum við venjuleg notkunar- og geymsluskilyrði. 
 

10.4. Skilyrði sem ber að varast 
Hiti, hitagjafar, neistar, eldur. 
 

10.5. Ósamrýmanleg efni 
Oxunarefni. 
 

10.6. Skaðleg niðurbrotsefni 
Ekki hætta á skaðlegu niðurbroti við venjuleg notkunar- og geymsluskilyrði. 
 

11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
  

 11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
 Líklegar íkomuleiðir Húð, innöndun. 
 

 Möguleg bráð áhrif á heilbrigði 
 - Innöndun Vegna lágs gufuþrýstings er innöndun gufu við venjuleg skilyrði ekki líkleg  
  til að hafa bráð áhrif á heilbrigði. 
 - Inntaka Engin veruleg hætta sem vitað er um. 
 - Snerting við húð Getur valdið húðþurrki og húðertingu. Varan er ekki flokkuð sem  
  húðnæmandi. Byggt á gögnum um innihaldsefni vörunnar eða skyld efni. 
 - Snerting við augu Engin veruleg hætta sem vitað er um. 
 

 Einkenni tengd efnislegum, efnafræðilegum og eiturefnafræðilegum eiginleikum 
 - Innöndun Innöndun á gufu, ýringi eða reyk sem myndast við niðurbrot vegna hita 
  getur verið skaðleg. 
 - Inntaka Engar upplýsingar. 
 - Snerting við húð Getur valdið húðertingu, húðþurrki og sprunginni húð. 

- Snerting við augu Engar upplýsingar. 
 

Bráð, tafin og langvinn áhrif vegna skammvinnrar eða langvinnrar snertingar 
- Innöndun Innöndun ryki eða úða í miklu magni getur valdið ertingu í öndunarvegi. 
- Inntaka Inntaka í miklu magni getur valdið ógleði og niðurgangi. 
- Snerting við húð Langvinn eða endurtekin snerting getur valdið minnkun náttúrulegrar  
 húðfitu og leitt til ertingar og/eða húðbólgu. 
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Möguleg langvinn áhrif á heilbrigði 
- Almennt Langvinn eða endurtekin snerting getur valdið minnkun húðfitu, ertingu,  
 sprunginni húð og/eða húðbólgu. 
- Krabbameinsv. áhrif Engin veruleg hætta sem vitað er um. 
- Stökkbreytandi áhrif Engin veruleg hætta sem vitað er um. 
- Áhrif á þroskun Engin veruleg hætta sem vitað er um. 
- Áhrif á frjósemi Engin veruleg hætta sem vitað er um.  
   

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
12.1. Eiturhrif 
Visteiturhrif Ekki flokkað sem hættulegt. 
 

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki 
Lífbrjótanlegt. 
 

12.3. Uppsöfnun í lífverum 
Varan er ekki talin safnast upp í lífverum. 
   

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi 
Varan getur þrengt sér í gegnum jarðveg og valdið grunnvatnsmengun. 
 

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB eiginleikum 
Engar upplýsingar. 
 

12.6. Önnur váhrif 
Varan flýtur á vatni og getur haft skaðleg áhrif á lífverur. Getur einnig truflað súrefnisflæði. 
 

13. ATRIÐI VARÐANDI FÖRGUN 

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 
Förgun vörunnar Lágmarkið úrgang eins og mögulegt er. Efninu skal ekki skolað í niðurföll í  
 miklu magni heldur meðhöndlað í skólphreinsistöð. Fargið  
 óendurvinnanlegum úrgangi hjá sérhæfðum förgunaraðila. Fargið á  
 öruggan hátt í samræmi við gildandi lög og reglur. 
 

Hættulegur úrgangur Já. 
 

Evrópska úrgangsskráin (EWC) 

Úrgangskóði Skilgreining úrgangs 

13 02 08* Önnur véla-, gír- og smurolía 

 

Förgun umbúða Umbúðum skal fargað af sérhæfðum förgunaraðila í samræmi við gildandi  
 lög og reglur. Endurvinnið ef mögulegt.  
Varúðarráðstafanir Fargið umbúðum á öruggan hátt. Leifar og gufur frá vörunni verða eftir í  
 tómum umbúðum. Eldhætta. Ekki sjóða eða logsjóða tómar umbúðir.  
 

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING 
 

14.1. UN-númer    Fellur ekki undir reglur um flutninga. 
 

14.2. Rétt UN-sendingarheiti   Fellur ekki undir reglur um flutninga. 

Lýsing á flutningsskjali    
 

14.3. Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga 

14.3.1. Flutningur á landi  Fellur ekki undir reglur um flutninga. 
  

 14.3.2 Flutningur á sjó 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.  
 

 14.3.3 Flutningur í lofti 
 Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
  

 14.4. Pökkunarhópur   Fellur ekki undir reglur um flutninga. 
 

 14.5. Umhverfishættur 
Engar. 
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15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK 
 
15.1.1. ESB-reglur 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

15.1.2. Landsbundnar reglur 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar 
 

15.2. Efnaöryggismat 
Varan inniheldur efni sem á eftir meta m.t.t. efnaöryggis. 
 

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR 
 

Efni og uppsetning þessa öryggisblaðs er í samræmi við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og 
leiðtogaráðsins nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 
að því er varðar efni (REACH).  
 

H-, V- og EUH-setningar: 
 

H22  Hættulegt við inntöku. 
H41  Hætta á alvarlegum augnskaða. 
H43  Getur valdið ofnæmi í snertingu við húð. 
H51/53  Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni. 
H226  Eldfimur vökvi og gufa. 
H302  Hættulegt við inntöku. 
H304  Getur verið banvænt við inntöku og kemst í öndunarveg. 
H317  Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð. 
H318  Veldur alvarlegum augnskaða. 
H411  Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. 
H413  Getur haft langvinn, skaðleg áhrif á líf í vatni. 
Eldfimur vökvi 3; H226 
Bráð eiturhrif: inntaka, undirflokkur 4; H302 
Augnskaði, undirflokkur 1; H318 
Húðnæming, undirflokkur 1; H317 
Langvinn eiturhrif á vatn, undirflokkur 2; H411 
Eiturhrif við ásvelgingu, undirflokkur 1; H304 
Hættulegt fyrir vatnsumhverfi – langvinn eiturhrif, undirflokkur 4; H413 
 

Upplýsingarnar á þessu blaði eru, samkvæmt okkar bestu vitneskju, réttar og tæmandi á útgáfudegi. 
Þær eiga aðeins við um vöruna sem þær lýsa, en ætti ekki að túlka sem tryggingu fyrir tilteknum 
eiginleikum hennar. Ef varan er notuð með öðru efni eða í öðrum tilgangi en tilgreindur er, gæti verið 
að upplýsingarnar ættu ekki lengur við.  Það er á ábyrgð notanda vörunnar að leggja mat á gildi og 
ítarleika upplýsinganna í ljósi notkunar sinnar. Engin ábyrgð er tekin á missi eða tjóni vegna notkunar 
þessara upplýsinga. 
 

Þýðing: Reynir Hjálmarsson 
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