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SYNTHETIC ATF HEAVY DUTY 

 

Öryggisblöð (MSDS)  
Samkvæmt reglugerð nr. 1027/2005 og tilskipunum 91/155/EEC og 67/548/EEC. 
 

 
1. 

 
Söluheiti efnis eða vörutegundar. Nafn, heimilisfang og sími íslensks framleiðanda, 
innflytjanda eða seljanda. 
 

Söluheiti vöru: TEXACO SYNTHETIC ATF HEAVY DUTY 
Notkun:  Olía fyrir sjálfskiptingar.  
 
Dreifingaraðili: OLÍUVERZLUN ÍSLANDS hf., Sundagörðum 2, 104 Reykjavík, sími 515 1000 
 
Gerð öryggisblaða: EFNAVERND ehf., Breiðagerði 10, 108 Reykjavík, sími 588 8130 
Útgáfudagsetning:  30.04.2008 
 
Neyðarlínan; sjúkrabifreið, slökkvilið og lögregla:  sími 112 
Eiturefnamiðstöð Landspítala - háskólasjúkrahúss, Reykjavík:  sími 543 2222 
 

 
2.  

 
Samsetning / upplýsingar um innihald. 
 
CAS-nr.: EB-nr.:  Efnaheiti:   Styrkur %: Hættuflokkun: 
 
64742-54-7 265-157-1 Eimi (úr jarðolíu), vetnismeð- 
    höndluð, þung, paraffínauðug 80 - 94,99 T H45 
 
(IP 346 DMSO útdráttur < 3%) 
 
Varnaðarmerking - sjá lið 15.   Texti hættusetninga - sjá lið 16. 
 

 
3. 

 
Varúðarupplýsingar. 
 
Varan er ekki flokkuð sem hættuleg skv. gildandi reglum. Innöndun úða getur valdið ertingu í 
öndunarfærum. Endurtekin eða langvarandi snerting þurrkar húðina og getur valdið sprungum og 
exemi.  
 

 
 

 
4. 

 
Skyndihjálp. 
 
Við innöndun:  Tryggið hreint loft. Leitið læknis ef öndunarerfiðleikar eða önnur einkenni 
   koma fram.  
Snerting við húð: Farið úr fötum sem mengast af efninu og þvoið húðina með vatni og sápu.  
   Leitið læknis ef óþægindi eru viðvarandi.  
Snerting við augu: Skolið vandlega með nægu vatni í nokkrar mínútur með augað vel opið.  
   Leitið læknis ef erting er viðvarandi.  
Við inntöku:  Framkallið EKKI uppköst. Leitið læknis.  Reynið aldrei að gefa einstaklingi, 
   sem er meðvitundarlaus eða með krampa, vökva eða fæðu.  
 

 
5. 

 
Viðbrögð við eldsvoða. 
 
Efni/aðferðir: Heppileg slökkviefni eru vatnsúði, froða, duft eða kolsýra. Notið viðeigandi  
  hlífðarbúnað og ferskloftstæki við slökkvistörf. Farið ekki inn í lokuð rými án  
  viðeigandi hlífðarbúnaðar og öndunartækja. Haldið óviðkomandi frá hættusvæðinu 
  og tryggið flóttleiðir.  
Sérstök hætta: Við bruna myndast ýmis lífræn og ólífræn efni, vökvar og gastegundir, m.a. COx.  
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6. 

 
Efnaleki. 
 
Stöðvið lekann ef það er hægt án áhættu. Hindrið að efnið berist í niðurföll, vatn eða jarðveg.  Notið 
óvirk ísogsefni eða dælur til að hefta og hreinsa upp efni sem fer niður og látið í viðeigandi og merkt 
ílát til förgunar.   
 

 
7.  

 
Meðhöndlun og geymsla. 
 
Meðhöndlun:  Forðist endurtekna eða langvarandi snertingu við húð og innöndun gufu eða úða.  
  Hindrið að efnið berist í niðurföll, vatn eða jarðveg.  
Geymsla: Geymist í vel lokuðum umbúðum við stofuhita.  
 

 
8.  

 
Eftirlit með mengun / persónulegur hlífðarbúnaður. 
 
Tæknilegar aðgerðir: Tryggið fullnægjandi loftræstingu.  
 
Mengunarmörk: Olíuþoka, olíuúði: (MG)  1 mg/m3 

 
Persónuhlífar;  
 Öndunargrímur: Ekki nauðsynlegar við venjulegar aðstæður. Notið viðeigandi  
    öndunargrímu ef loftræsting er ekki fullnægjandi eða hætta er á að 
    efnagufur í andrúmslofti fari yfir mengunarmörk.  
 Fyrir augu:  Andlitshlíf eða hlífðargleraugu með hliðarhlífum ef hætta er á  
    slettum.  
 Fyrir hendur:  Viðeigandi hlífðarhanskar.  
 Fyrir húð:  Viðeigandi hlífðarfatnaður.  
 Hreinlæti við vinnu: Viðhafið góðar venjur og hreinlæti við meðferð efna. Þvoið hendur 
    og andlit áður en matast er eða drukkið og fyrir önnur hlé. Þvoið  
    mengaðan hlífðarfatnað, hanska og skó vandlega fyrir notkun.  
 

 
9. 

 
Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar. 
 
Ástand / útlit / lykt:  Vökvi / rauður / olíulykt 
Sýrustig (pH):   - 
Bræðslumark:   - 
Suðumark:   - 
Blossamark:   ≥ 200˚C   (ASTM-D92) 
Sprengimörk; neðri - efri: - 
Seigja:    7 - 7,6 mm2/s  við 40˚C 
Eðlisþyngd:   0,86 kg/l  við 15,6˚C 
Leysni:    - 
Deilistuðull, n-oktanól/vatn: - 
 

 
10. 

 
Stöðugleiki og hvarfgirni. 
 
Stöðugleiki:   - 
Aðstæður sem skal forðast: - 
Efni sem skal varast:  Sterkir oxunarmiðlar.  
Hættuleg  niðurbrotsefni: COx, fosfóroxíð, aldehýð, ketonar.  
 

 
11. 

 
Eiturefnafræðilegar upplýsingar. 
 
Við innöndun:  Getur valdið ertingu í öndunarfærum, svima, ógleði, höfuðverk og sljóleika. 
Snerting við húð: Getur valdið minniháttar ertingu.   
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Snerting við augu: Getur valdið minniháttar ertingu. 
Við inntöku:  Inntaka á umtalsverðu magni getur valdið ógleði og niðurgangi.  
Bráð eiturhrif:  - 
Langtímaáhrif:  Endurtekin eða viðvarandi snerting við húð getur valdið langvarandi ertingu 
   og/eða bólgum.  
 

 
12. 

 
Hættur gagnvart umhverfinu. 
 
Hegðun í umhverfinu:  Efnið brotnar ekki greiðlega niður lífrænt en er ekki talið safnast upp 
    í lífríkinu. Getur mengað grunnvatn ef efnið berst í jarðveg.  
Líffræðileg  áhrif:  Myndar filmu á  yfirborði vatns, sem getur hamlað súrefnisflutningi 
    og þannig haft skaðleg áhrif á lífríkið. Hindrið að efnið berist út í 
    umhverfið.  
Aðrar vistfræðilegar uppl.: - 
 

 
13. 

 
Förgun. 
 
Förgun vörunnar: Endurvinnið ef hægt er. Notað efni og skemmt, afgangar og menguð  
   ísogsefni skilist á móttökustöð fyrir spilliefni. 
Förgun umbúða: Menguðum umbúðum skal farga á sama hátt og vörunni sjálfri. Hreinum  
   umbúðum má farga eða endurvinna á sama hátt og almennu sorpi, ef annað 
   kemur ekki fram í reglum. 
 
Lög um förgun og meðhöndlun úrgangs: 
   Lög nr. 55/2003, lög nr. 33/2004.  
 

 
14. 

 
Flutningur. Efnið fellur ekki undir reglur um flutninga á hættulegum farmi.  
 
Flutningur á landi: ADR/RID flokkur:      UN-nr.:       Númer og bókstafur:      
 Nafn efnis:       
 Varúðarmerki:       Hættunr.:      Pökkunarflokkur:      
   
Flutningur á sjó: IMDG flokkur:      UN-nr.:       Pökkunarflokkur:      
 Ems:       MFAG:        
 Nafn efnis:       
 Varúðarmerki:         Sjávarmengandi:      
 
Flutningur í lofti: ICAO/IATA flokkur:      UN-nr.:       Pökkunarflokkur:      
 Nafn efnis:          
 Varúðarmerki:  
 
Vinnueftirlit ríkisins gefur upplýsingar um reglur um flutninga á hættulegum efnum. 
 

 
15. 

 
Upplýsingar um lög, reglugerðir eða reglur sem varða notkun efnisins eða vörutegundarinnar. 
 
Varnaðarmerkingar:  Varan er ekki merkingarskyld skv. gildandi reglum.   
 
 Varnaðarmerki: - 
 
 Inniheldur: -   EB-nr.:       
 
 H - setningar: - 
 V - setningar: - 
   (V2) GEYMIST ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL. 
 
Íslensk sérlög, reglugerðir eða reglur sem um vöruna gilda:    
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 Reglugerð nr. 553/2004 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum  
 efna á vinnustöðum.  
 

 
16. 

 
Aðrar upplýsingar. 
 
Gert þann:: 30.04.2008     Dagsetning frumrits:   22.07.2004 
 
Breytt þann: - Breyttir liðir: - 
 
Gert fyrir: OLÍUVERZLUN ÍSLANDS hf., Sundagörðum 2, 104 Reykjavík, sími 515 1000 
 
Unnið af:  EFNAVERND ehf., Breiðagerði 10, 108 Reykjavík, sími 588 8130 / FF 
 
Texti hættusetninga sem fram koma í lið 2: 
  H45 Getur valdið krabbameini. 
 
Annað:   Ofangreindar upplýsingar eru byggðar á fyrirliggjandi vitneskju um möguleg áhrif 
  efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi þegar öryggisblöðin eru gerð en fela ekki í sér 
  ábyrgð á efniseiginleikum. Notkun vörunnar er á ábyrgð notenda.  
  Þeir sem vinna með efnið þurfa að vera upplýstir um hættulega eiginleika þess og um 
  nauðsynlegar varúðarráðstafanir við meðhöndlun. Tryggja þarf að nauðsynlegar  
  persónuhlífar og öryggisbúnaður sé fyrir hendi.  
 

 
Þessi öryggisblöð eru unnin eftir MSDS frá YX ENERGY A/S, DK-2860 Søborg, Danmark.  


