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Identyfikator produktu użyty na etykiecie

: Odie's® Oil
Kod (kody) produktu : brak dostępnych informacji
Zalecane stosowanie chemikaliów i ograniczenia stosowania

: do wykańczania drewna, metalu, skóry, kamienia, betonu, cegły, plastiku.
Brak znanych ograniczeń stosowania

Rodzina chemiczna : mieszanka: olej smarowy; olej suszący; naturalne woski; olej eteryczny
Nazwa, adres, numer telefonu Nazwa, adres, numer telefonu 
producenta: producenta:

OCOOW LLC (Odie's) Dotyczy producenta
P.O. Box 554 Sopchoppy,
FL, U.S.A. 32358
Nr telefonu : (850) 266-7616
Nr telefonu alarmowego 24 godz. : brak dostępnej informacji 

Klasyfikacja chemiczna
Substancja podobna do cieczy. Kolor bursztynowy. Zapach kwiatowy, orzechowy.

Najważniejsze zagrożenia:
Podczas  używania  produktu,  materiały  palne,  takie  jak  szmaty  do  czyszczenia,  odpady  bawełniane  itp.,
zanieczyszczone preparatem podlegają spontanicznemu samozapłonowi. 
Narażenie  zawodowe na substancję  lub mieszaninę  może  powodować  działania  niepożądane.  Więcej  informacji
znajduje się w sekcji 11 charakterystyki.
Nie można wykluczyć zagrożenia dla środowiska w przypadku nieprofesjonalnego obchodzenia się lub usuwania
produktu. Unika
 przedostawania się preparatu do środowiska.
Więcej informacji na temat środowiska znajduje się w sekcji 12.

Elementy na etykiecie
Piktogram (y) wskazujące na zagrożenie
Nie jest wymagane zgodnie z amerykańskimi przepisami OSHA Hazcom 2012 i kanadyjskimi przepisami WHMIS 2015

Hasło ostrzegawcze
Nie jest wymagane zgodnie z amerykańskimi przepisami OSHA Hazcom 2012 i kanadyjskimi przepisami WHMIS 2015

Zwrot (y) wskazujące na zagrożenie
Nie jest wymagane zgodnie z amerykańskimi przepisami OSHA Hazcom 2012 i kanadyjskimi przepisami WHMIS 2015

Zwrot (y) wskazujące środki ostrożności
Nie jest wymagane zgodnie z amerykańskimi przepisami OSHA Hazcom 2012 i kanadyjskimi przepisami WHMIS 2015
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Inne zagrożenia,
Inne zagrożenia, które nie podlegają klasyfikacji:
Toksyczne opary lub gazy mogą ewoluować podczas spalania. Ryzyko samozapłonu, jeśli znaczne ilości preparatów pozostaną na
porowatych materiałach organicznych (odpady bawełniane lub  szmata).  Zużyte  szmaty lub  inne materiały  czyszczące mogą
zacząć się palić, jeśli zostaną utylizowane w nieodpowiedni sposób.
Bezpośredni kontakt z oczami może powodować lekkie lub łagodne, przemijające podrażnienie. Bezpośredni kontakt ze skórą
może powodować lekkie lub łagodne, przejściowe podrażnienie. Może powodować łagodne podrażnienie dróg oddechowych w
wyższych  temperaturach.  Może  powodować  podrażnienie  żołądkowo-jelitowe.  Długotrwałe  nadmierne  narażenie  może
powodować niewielkie objawy ze strony wątroby, takie jak zwiększenie masy narządu.
Mieszanina 
Nazwa chemiczna Nazw zwyczajowa i synonimy Oznaczenie

numeryczne
substancji CAS

Poziom koncentracji
(% wagi)

Brak  składników,  które
wymagają raportowania w
tej sekcji.

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Opis środków pierwszej pomocy
Spożycie :  NIE  wywoływać  wymiotów.  Nieprzytomnej  osobie  nigdy  nie  podawaj  niczego  doustnie.  Uzyskaj

pomoc medyczną, jeśli objawy się utrzymują 
Inhalacja : Jeżeli wdychano substancję, wyjść na świeże powietrze. Jeśli oddychanie jest utrudnione, podać tlen

przez  wykwalifikowany  personel  medyczny.  Jeśli  oddychanie  jest  nieregularne  lub  nastąpiło  jego
zatrzymanie,  zastosować  sztuczne  oddychanie.  Jeśli  wystąpią  podrażnienia  lub  nasilenie  objawów,
szukać pomocy medycznej.

Kontakt poprzez skórę
:W przypadku kontaktu ze skórą - umyć skórę mydłem i wodą, usuwając zanieczyszczoną odzież. Jeśli
podrażnienie  lub  objawy rozwijają  się,  zasięgnąć  porady lekarza.  Wyprać odzież  przed ponownym
użyciem

Kontakt poprzez oczy
: Przemyć oczy wodą przez co najmniej 15 minut. Jeśli pojawią się podrażnienia lub objawy, zasięgnąć
porady lekarza.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
:  Bezpośredni  kontakt  z  oczami  może  powodować  lekkie  lub  łagodne,  przemijające  podrażnienie.
Bezpośredni kontakt z oczami może powodować lekkie zaczerwienienie.
Bezpośredni  kontakt  ze  skórą  może  powodować  lekkie  lub  łagodne,  przejściowe  podrażnienie.
Narażenie może powodować tymczasowe podrażnienie, zaczerwienienie lub dyskomfort.

 Może  powodować  łagodne  podrażnienie  dróg  oddechowych  w  wyższych  temperaturach.  Może
powodować kaszel i trudności z oddychaniem. Połknięcie może powodować podrażnienie żołądka i
jelit, nudności, wymioty i biegunkę. 
Długotrwałe nadmierne narażenie może powodować niewielkie objawy ze strony wątroby, takie jak
zwiększenie masy narządu. 

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia
: Zapewnić ogólne środki wspomagające i leczyć objawowo.

Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze

: Dwutlenek węgla (CO2); suche chemikalia; pianka odporna na alkohol; mgła wodna
Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Nie używać stałego strumienia wody, ponieważ może spowodować  rozproszenie i rozprzestrzenienie
ognia
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Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną / Warunki łatwopalności produktu
:  Nie  jest  uważany  za  łatwopalny.  Można  jednak  ulec  poparzeniom w przypadku  wystawienia  na
działanie  ekstremalnego ciepła  i  płomienia.  Ryzyko  powstania  samozapłonu,  jeśli  pozostawimy na
porowatych  materiałach  organicznych  znaczne  ilości  produktu  (odpady  bawełniane  lub  szmaty).
Zużyte szmaty lub pozostałe materiały czyszczące mogą ulec  samozapłonowi, jeśli nie są we właściwy
sposób  utylizowane.  Produkt  może  unosić  się  na  powierzchni  wody  i  się  ponownie  zapalić  na
powierzchni  wody.  Zamknięte  pojemniki  mogą  pęknąć  w  przypadku  wystawienia  na  działanie
nadmiernego ciepła lub płomienia z powodu wzrostu ciśnienia wewnętrznego. Mogą się wydzielać
toksyczne opary, gazy lub opary przy spalaniu.

Klasyfikacja palności  (OSHA 29 CFR 1910.106)
: Nie jest sklasyfikowany jako palny

Niebezpieczne produkty spalania
: Tlenki węgla; węglowodory; tlenki azotu (NOx); inne niezidentyfikowane związki organiczne

Specjalne wyposażenie ochronne i środki ostrożności dla strażaków
Specjalny sprzęt ochronnych dla strażaków

: Strażacy muszą używać standardowego wyposażenia ochronnego, w tym trudnopalnego płaszcza,
hełmu z osłoną twarzy,  rękawiczek, kaloszy a w zamkniętych pomieszczeniach aparatu oddechowego.
Strażacy  powinni  nosić  odpowiednie  środki  ochronne  sprzęt  i  autonomiczny  aparat  oddechowy  z
maską na całą twarz działającą w warunkach nadciśnienia.

Specjalne procedury przeciwpożarowe
:  Jeśli jest to bezpieczne przenieś pojemniki z miejsca pożaru. Schłodzić zamknięte pojemniki narażone
na ogień przy pomocy rozpylonej wody. Nie dopuścić do przedostania się wody z gaszenia pożaru do
kanalizacji lub cieków wodnych. Kontrolować poziom wody przy użyciu wału (zaporowego?)

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
: Wszystkie osoby zajmujące się czyszczeniem powinny nosić odpowiednie,  wyposażenie ochronne
zabezpieczające przed substancjami chemicznymi. Trzyma
 ludzi  z  daleka  od  wycieków.  Ograniczyć  dostęp  do  obszaru  do  czasu  zakończenia  czyszczenia.
Zastosować  środki ochronne wymienione w sekcjach  7 i 8.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
: Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji, ścieków, dróg wodnych i gleby.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
:  Przewietrzyć  obszar.  Usuń  wszystkie  źródła  zapłonu.  Jeśli  nie  stwarza to  zagrożenie,  zapobiegać
dalszemu wyciekowi lub rozlaniu. Rozlaną ciecz zebrać za pomocą niepalnego, obojętnego materiału
pochłaniającego (np. piasku), a następnie umieścić materiał chłonny do pojemnika w celu późniejszego
usunięcia  (patrz  sekcja  13).  Przechowywać  w  odpowiednio  oznakowanych  pojemnikach.
Zanieczyszczony  materiał  chłonny  może  stwarzać  takie  same  zagrożenia  jak  rozlany  produkt.  Nie
należy używać łatwopalnych absorbentów, takich jak trociny. Skontaktuj się z odpowiednimi władzami
lokalnymi. Utylizacji odpadów poświęcona jest sekcja 13.

Specjalne procedury reagowania w wypadku rozlania
:  Jeśli  wyciek  /  uwolnienie  przekracza ilość  zgłaszaną przez  EPA (Agencja  Ochrony Środowiska )  o
przedostaniu  się  substancji  do  środowiska,  należy  niezwłocznie  powiadomić  krajowe  centrum
reagowania w Stanach Zjednoczonych (telefon: 1-800-424-8802). 
Ustawa o kompleksowej reakcji na środowisko, kompensacji i odpowiedzialności z 1980 r. (CERCLA):
(RQ): Nieznane.
W Kanadzie: Skontaktuj się z odpowiednimi lokalnymi i wojewódzkimi organami ds. Środowiska w celu
uzyskania pomocy i / lub uzyskania wymagań sprawozdawczych.
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Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

: Używać w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją. Unikać wdychania oparów, mgieł lub oparów.
Nosić odpowiednią odzież ochronną podczas używania. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.
Trzymać z dala od źródeł ekstremalnego ciepła i bezpośredniego ognia. Istnieje ryzyko samozapłonu,
jeśli pozostawimy duże ilości preparatu na porowatych materiałach organicznych  (odpady bawełny
lub szmaty).  Zużyte  szmaty lub  inne materiały  czyszczące,  jeśli  nie  zostaną w odpowiedni  sposób
utylizowane, mogą ulec samozapłonowi.  Aby zapobiec ryzyku powstania pożaru, należy przestrzegać
obowiązujące  standardy  sprzątania  i  unikać  gromadzenia  odpadów  (brudnych  szmat  itp.).
Przechowywać  zużyte  i  używane  szmaty  w  odpowiednich  metalowych  pojemnikach  ze  szczelnym
zamknięciem.  Po  użyciu  szmaty  umieścić  w  wodzie  lub  pozostawić  rozłożone  do  wyschnięcia;
następnie zgodnie z przepisami utylizować.  

Trzymać  z  dala  od  materiałów  niekompatybilnych.  Dokładnie  umyć  po  użyciu.  Puste  pojemniki
zatrzymują pozostałości (ciecz i / lub opary) i mogą być niebezpieczny.

Warunki bezpiecznego przechowywania

: Przechowywać w chłodnym / dobrze wentylowanym miejscu. Miejsce przechowywania powinno być
wyraźnie  oznaczone,  wolne  od  przeszkód  i  dostępne  tylko  dla  przeszkolonego  i  upoważnionego
personelu. Okresowo sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub wycieków. Trzymać z dala od
materiałów niekompatybilnych.

Materiały niekompatybilne

: silne materiały utleniające; silne kwasy

Limity ekspozycji
Nazwa chemiczna ACGIH TLV

TWA                   STEL
             OSHA 
PEL                      STEL

Brak składników, które wymagają 
zgłoszenia w tej sekcji.

Nie dotyczy                           Nie dotyczy Nie dotyczy                               Nie
dotyczy

Kontrola narażenia

Wentylacja i środki techniczne
:  Zapewnić  odpowiednią  wentylację.  Zastosować  środki  techniczne,  aby zachować  najwyższe  dopuszczalne
stężenia w miejscu pracy. Stosować ogólną lub lokalną wentylację wyciągową, aby utrzymać stężenie powietrza
poniżej  zalecanej  dawki  narażenia.  W  przypadku  niewystarczającej  wentylacji  w  pomieszczeniu,  stosować
odpowiednie wyposażenie do oddychania.

Ochrona dróg oddechowych
: Nie jest  wymagana przy stosowaniu zgodnym przeznaczeniem.
Jeśli  stężenie  w  powietrzu  przekracza  dopuszczalny  limit  narażenia  lub  wartości  nie  są  znane,  należy
zastosować respiratory zalecane przez Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH). Respiratory
należy dobrać na podstawie rodzaju i stężenia zanieczyszczeń w powietrzu i zgodnie z OSHA ( Jednostka BHP)
(29 CFR 1910.134) lub CSA Z94.4-02. Ewentualnej pomocy należy szukać u specjalistów w zakresie ochrony
dróg oddechowych. 

Ochrona skóry
:  W przypadku  długotrwałego  lub  powtarzającego  się  kontaktu  ze  skórą,  stosować  odpowiednie  rękawice
ochronne.  Przydatność  rękawic  do  określonego  typu  pracy  należy  skonsultować   z  producentami  rękawic
ochronnych. Nosić  odpowiednią odzież, aby zapobiegać kontaktowi preparatu ze skórą. 

Ochrona oczu / twarzy
: Nosić odpowiednie ściśle przylegające okulary ochronne oraz okulary ochronne z osłonami bocznymi

Inne wyposażenie ochronne
: Upewni
 się, że w pobliżu miejsca pracy znajdują się środki do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa 
W zależności od standardów pracy w danym miejscu może być też wymagane inne wyposażenie.
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Ogólne uwagi dotyczące higieny

:  Unikać  wdychania  oparów  produktu.  Unikać  kontaktu  ze  skórą,  oczami  i  ubraniem.  Umyć  dokładnie  po
stosowaniu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zabrudzoną odzież. Postępować zgodnie z warunkami
higieny pracy i bezpieczeństwa. 

Wygląd : Pasta w płynie
Zapach : bursztynowy
Próg zapachu : Nie dotyczy
pH : 8.0
Temperatura topnienia 

/krzepnięcia : Nie dotyczy
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

:> 315 ° C (599 ° F)
Temperatura zapłonu : 289 ° C (552 ° F)
Temperatura zapłonu  (metoda) : zamknięty kubek
Szybkość parowania (BuAe = 1) : Nie dotyczy
Palność (ciała stałego,  gazu) : Nie jest uważany za łatwopalny.
Dolna granica palności (% obj.) : Nie dotyczy
Górna granica palności (% obj.) : Nie dotyczy
Właściwości utleniające : Nieznane.
Właściwości wybuchowe : Nie jest wybuchowy
Ciśnienie pary : Nie dotyczy
Gęstość pary : Nie dotyczy
Gęstość względna/Ciężar właściwy : 0,932 przy 25 ° C (77 ° F)
Rozpuszczalność w wodzie : nieistotna.
Inna rozpuszczalność : Nie dotyczy
Współczynnik podziału : n-oktanol / woda lub współczynnik dystrybucji woda / olej

: Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu : Nie dotyczy
Temperatura rozkładu : Nie dotyczy
Lepkość : 5025–6024 mm² / s przy 21,1 ° C (70 ° F)
Substancje lotne (% masy) : <2%
Lotne związki organiczne (LZO) : <5 g / l
Bezwzględne ciśnienie pojemnika : Nie dotyczy
Długość projekcji płomienia : Nie dotyczy
Inne uwagi fizyczne / chemiczne : Brak dodatkowych informacji
Reaktywność : Zwykle nie reaktywny

Ryzyko samozapłonu w przypadku pozostawienia znacznych ilości produktu na porowatych
materiałowych substancjach organicznych (odpady bawełnianie lub szmaty). Zużyte szmaty
lub  inne  środki  czyszczące  mogą  same  zacząć  się  palić,  jeśli  nie  zostaną  odpowiednio
utylizowane. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji  7,  SPOSÓB UŻYCIA PREPARTU  I
JEGO MAGAZYNOWANIE

Stabilność chemiczna  : Stabilny w normalnych warunkach
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Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
: Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja

Warunki, których należy unikać
: Bezpośrednie źródła ciepła. Nie stosować w miejscach bez odpowiedniej sprawnie działającej 
wentylacji. Unika
 kontaktu z materiałami  niekompatybilnymi.

Materiały niekompatybilne
: Silne utleniacze; silne kwasy

Niebezpieczne produkty rozkładu
: Nieznane, patrz niebezpieczne produkty spalania w Sekcji 5.

Informacje o prawdopodobnych drogach narażenia:
Drogi narażenia poprzez wdychanie : tak
Przenikanie przez skórę i oczy : tak
Na skutek połknięcia : tak
Absorpcja przez skórę : nie

Możliwy wpływ na zdrowie:
Oznaki i objawy na skutek krótkotrwałego (ostrego) narażenia

Oznaki i objawy - wdychanie
: W wyższych temperaturach może powodować łagodne podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować
kaszel i trudności z oddychaniem.

Oznaki i objawy po spożyciu
: Połknięcie może powodować podrażnienie żołądka i jelit, nudności, wymioty i biegunkę

Objawy skórne:
:  Bezpośredni  kontakt  ze  skórą może powodować lekkie  lub  łagodne,  przejściowe podrażnienie.  Może też
spowodować tymczasowe zaczerwienienie.

Objawy ze strony oczu
:  Bezpośredni  kontakt  ze  skórą może powodować lekkie  lub  łagodne,  przejściowe podrażnienie.  Może też
spowodować tymczasowe zaczerwienienie.

Potencjalne chroniczne skutki zdrowotne
:  Długotrwałe  nadmierne  narażenie  może  powodować  niewielkie  objawy  ze  strony  wątroby,  takie  jak
zwiększenie masy narządu.

Mutagenność
: Brak dostępnych danych wskazujących, że produkt lub jakiekolwiek składniki obecne w ilości powyżej 0,1% są
mutagenne lub genotoksyczne.

Rakotwórczość
:  Nie  podlega  klasyfikacji  jako  czynnik  rakotwórczy  dla  ludzi.  Żadne  składniki  nie  są  wymienione  jako
rakotwórcze przez ACGIH, IARC, OSHA lub NTP.

Wpływ na rozrodczość i teratogenność
: Nie oczekuje się, aby ten produkt powodował skutki reprodukcyjne lub rozwojowe.

Uczulenie na produkt
: Nie powinien być uczulający dla skóry lub układu oddechowego.

Specyficzne działanie na narządy docelowe
:  Zgodnie  z  kryteriami  klasyfikacji  w przepisach US OSHA (29CFR 1910.1200)  (Hazcom 2012)  i  kanadyjskie
przepisy  WHMIS  (przepisy  dotyczące  produktów  niebezpiecznych)  (WHMIS  2015),   produkt  nie  powinien
powodować toksyczności dla narządów docelowych poprzez pojedyncze lub powtarzane narażenie.
Łagodne  efekty  można  zaobserwować  w  następujących  narządach:  oczy,  skóra,  układ  oddechowy,  układ
trawienny, wątroba.
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Warunki medyczne zaostrzone przez nadmierną ekspozycję
: Wcześniej istniejące zaburzenia skóry, oczu i układu oddechowego.

Materiały synergiczne
: Brak zgłoszonych przez producenta.

Dane toksykologiczne
: Produkt nie jest sklasyfikowany pod względem toksyczności ostrej na podstawie dostępnych danych. Brak 
danych na temat samego produktu.

Zobacz poniżej dane dotyczące toksyczności ostrej dla poszczególnych składników.
Nazwa chemiczna LC50 (4 godz.)

(wziewnie, szczur)
LD50

(Doustnie, szczur) (Królik, przez sierść)

Nie ma żadnych składników
które wymagają w tym 
zgłoszenia w tej sekcji

                                  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Inne ważne toksykologiczne zagrożenia
: brak informacji ze strony producenta

Ekotoksyczność
: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.
Brak  danych  na  temat  samego  produktu.  Produkt  nie  powinien  dostać  się  do  kanalizacji  lub  wody  być
przechowywyany w miejscach, gdzie może to wpłynąć na wody gruntowe lub powierzchniowe

Trwałość i zdolność do rozkładu
: Sam produkt nie został przetestowany.
Zawiera następujące substancje chemiczne, które są uważane za biodegradowalne z natury: olej smarowy

Potencjał bioakumulacyjny
: Sam produkt nie został przetestowany.

Mobilność w glebie
: Sam produkt nie został przetestowany.

Inne szkodliwe skutki dla środowiska
:  Brak  innych,  niekorzystnych  dla  środowiska  skutków  oczekiwanych  od  tego  preparatu:  (np.  zubożenie
warstwy  ozonowej,  potencjał  fotochemicznego  tworzenia  ozonu,  zaburzenia  hormonalne,  potencjału
globalnego ocieplenia).

Postępowanie z odpadami
: Postępować zgodnie z dobrymi przepisami ochrony przemysłowej i bezpieczeństwa. Sprawdź środki ochronne
wymienione w sekcjach 7 i 8.

Metody usuwania
: Usuwać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi, regionalnymi i lokalnymi.
RCRA:  Jeżeli  dostarczony  produkt  stanie  się  odpadem  w  Stanach  Zjednoczonych,  może  spełniać  kryteria
zagrożenia  odpady  zgodnie  z  definicją  w  RCRA,  tytuł  40  CFR  261.  Obowiązkiem  wytwórcy  odpadów  jest
określenie   właściwej  metody  identyfikacji  i  usuwania  odpadów.  Sprawdzić  przepisy  odnośnie  usuwania
nieużywanego  lub  odpadów  materiałowych  w  lokalnych,  stanowych  i  federalnych  agencjach  ochrony
środowiska.
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Informacje
regulacyjne

Numer UN Prawidłowa nazwa
przewozowa

Klas zagrożenia
transportowego

Grupa pakowania Etykieta

TDG

Dodatkowe
Informacje TDG

brak Nieuregulowana Nieuregulowana brak

brak

49CFR/DOT

Dodatkowe
Informacje 
49CFR/DOT

brak Nieuregulowana Nieuregulowana brak

brak

ICAO/IATA

Dodatkowe
Informacje
ICAO/IATA

brak Nieuregulowana Nieuregulowana brak

brak

IMDG

Dodatkowe
Informacje
IMDG

brak Nieuregulowana Nieuregulowana brak

brak

Specjalne środki ostrożności dla użytkowników
: Do opakowania należy dołączyć odpowiednie porady dotyczące bezpieczeństwa.

Zagrożenia dla środowiska
: Zgodnie z IMDG, ten produkt nie spełnia kryteriów niebezpiecznych substancji niebezpiecznych dla 
środowiska.  Kod. Patrz INFORMACJE EKOLOGICZNE, Rozdział 12.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
: Nie dotyczy
Informacje federalne w USA:
Składniki wymienione poniżej znajdują się na następujących federalnych wykazach substancji chemicznych w 
USA:

Składniki CAS # TSCA
Inventory

CERCLA
Raportowaln

e ilości
(RQ) (40

CFR 117.302):

SARA TITLE
III:

Sec. 302,
Niezwykle

niebezpieczna
substancja,

40
CFR
355:

SARA TITLE III: Sec. 313,
40 CFR 372,

Specyficzna toksyczna
substancja chemicznal

Toksyczne 
chemikalia

De 
minimus
stężenie

Nie ma żadnych składników
które wymagają w tym 
zgłoszenia w tej sekcji

Nie dotyczy Wszystkie
składniki
są 
wymienione 
lub 
zwolnione

brak Brak brak Nie 
dotyczy
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SARA TYTUŁ III: Sec. 311 i 312, Wymagania SDS, 40 CFR 370 Klasy zagrożenia: Brak.
Zgodnie z sekcjami 311 i 312 SARA EPA ustanowiła wartości progowe dla zgłaszania niebezpiecznych chemikaliów. Obecnie
progi wynoszą 500 funtów lub progową ilość planowania (TPQ), zależnie od tego, która z tych wartości jest niższa, dla wyjątkowo
niebezpiecznych substancji i 10 000 funtów dla wszystkich innych niebezpiecznych chemikaliów

Stanowe Listy „Prawo do wiedzy”:
Następujące chemikalia są szczegółowo wymienione przez poszczególne państwa:
Składniki CAS # California Proposition 65 Stanowe listy "Prawo do wiedzy"

Skatalogowany Rodzaj
toksycznośc

i

CA MA MN NJ PA RI

Nie ma 
żadnych 
składników
które 
wymagają 
w tym 
zgłoszenia 
w tej sekcji

Nie
dotyczy

brak Nie dotyczy brak brak brak brak brak brak

Informacje w Kanadzie:
Informacje o kanadyjskiej ustawie o ochronie środowiska (CEPA): Wszystkie wymienione składniki znajdują się na liście substancji
krajowych (DSL).
Kanadyjski Krajowy Inwentarz Uwalniania Zanieczyszczeń (NPRI): Ten produkt zawiera następujące substancje wymienione w
NPRI: Olej smarowy
(Część 5: Inne grupy i mieszaniny)
Informacje WHMIS: patrz Sekcja 2, aby uzyskać klasyfikację WHMIS dla tego produktu.
Informacje międzynarodowe:
Wymienione poniżej składniki znajdują się na następującej liście wykazów międzynarodowych:
Składniki CAS # Europejskie

EINECs
Australia
AICS

Filipiny
PICCS

Japonia
ENCS

Korea
KECI/KECL

Chiny
IECSC

Nowa
Zelandia
IOC

Nie ma 
żadnych 
składników
,
które 
wymagają 
zgłoszenia 
w tej sekcji

Nie
dotyczy

Wszystkie
składniki
są 
wymieni-
one lub
zwolnione.

Wszystkie
składniki
są 
wymieni-
one lub
zwolnione.

Wszystkie
składniki
są 
wymieni-
one lub
zwolnione.

Wszystkie
składniki
są 
wymieni-
one lub
zwolnione.

Wszystkie
składniki
są 
wymieni-
one lub
zwolnione.

Wszystkie
składniki
są 
wymieni-
one lub
zwolnione.

Wszystkie
składniki
są 
wymieni-
one lub
zwolnione.

Legenda:
ACGIH: Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistek Przemysłowych AICS:
Australijski wykaz substancji chemicznych
ATE: Oszacowana Toksyczność Ostra
CA: Kalifornia
CAS: Chemical Abstract Services
CERCLA: Ustawa o kompleksowej reakcji na środowisko, kompensacji i odpowiedzialności z 1980 r
CFR: Kodeks Przepisów Federalnych CSA:
Kanadyjskie Stowarzyszenie Norm DOT:
Departament Transportu EC50:
Skuteczne stężenie 50%
EINECS: Europejski Wykaz Dostępnych  Handlowych substancji Chemicznych ENCS:
Istniejące i Nowe Substancje Chemiczne
EPA: Agencja Ochrony Środowiska HSDB:
Bank danych o substancjach niebezpiecznych.
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IARC: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem IBC:
Pośredni pojemnik luzem
EIECSC: Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych
IMDG: Międzynarodowy Morski Towar Niebezpieczny MKOl:
Wykaz chemikaliów
KECI: Koreański Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych
KECL: Koreańska Lista Istniejących Substancji Chemicznych
LC: Stężenie śmiertelne
LD: Dawka Śmiertelna
MA: Massachusetts MN:
Minnesota N / Ap: Nie Dotyczy N / Av: Nie Dostępny
NIOSH: Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy NJ: Nowy Golf
NOEC: Brak obserwowalnego stężenia efektu NTP:
Narodowy Program Toksykologiczny
OECD: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OSHA:
Administracja BHP
PA: Pensylwania
PEL: Dopuszczalny Limit Ekspozycji
PICCS: Filipiński Wykaz Chemikaliów i Substancji Chemicznych RCRA:
Ustawa o Ochronie i  Odtwarzaniu Zasobów RI:  Rhode Island RTECS:  Rejestr  Toksyczne działanie substancji
chemicznych
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act SDS: Safety
Arkusz danych
STEL: Limit Ekspozycji Krótkoterminowej
TDG: Kanadyjski Transport Towarów Niebezpiecznych Ustawa i Przepisy TLV:
Wartości progowe
TSCA: Ustawa o kontroli substancji toksycznych TWA:
Średnia ważona w czasie
WHMIS: System identyfikacji materiałów niebezpiecznych w miejscu pracy.

Odniesienia : 1. ACGIH, Wartości progowe dla substancji chemicznych i czynników fizycznych i biologicznych
Wskaźniki ekspozycji na rok 2017.
2. Międzynarodowa Agencja Badań nad Monografiami Raka, przeszukana w 2018 r.
3. Kanadyjskie Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, bazy danych CCInfoWeb, 2018
(Chempendium, HSDB i RTEC).
4. Karty bezpieczeństwa materiałów od producenta.
5. Lista list EPA USA tytuł III - wersja z marca 2015 r.
6. Lista propozycji Kalifornii 65 - wersja z 25 maja 2018 r.
7. OECD - Globalny portal do informacji o substancjach chemicznych - eChemPortal, 2018.

Data wydania 07-październik-2007

Inne specjalne uwagi dotyczące postępowania
: Zapewnienie odpowiednich informacji, instrukcji i szkoleń dla operatorów.

Data aktualizacji 14 czerwca 2018 r

Uwaga do wersji
 Nowy format
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Data emisji: 14-październik-2007

Data aktualizacji 14 czerwca 2018 r

Wersja 3

                                                                                          ZRZECZENIE SIĘ

Informacje  w  tej  niniejszej  karcie  charakterystyki  (KARTA  CHARAKTERYSTYKI  BEZPIECZENSTWA  PRODUKTU)
uzyskano  ze  źródeł,  które  są  uznawane  za  wiarygodne.  Informacje  są  jednak  dostarczane  bez  jakichkolwiek
gwarancji, wyraźnych lub domyślnych, dotyczących ich dokładności.

Warunki obchodzenia się, przechowywania, użytkowania i usuwania produktu nie podlegają naszej kontroli i nie są
objęte  nasza  wiedzą.   Z  tego  i  innych  powodów  nie  bierzemy  odpowiedzialności  i  wyraźnie  zrzekamy  się
odpowiedzialności  za  straty,  szkody  lub  koszty  wynikające  i  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  niewłaściwym
obchodzenie się, przechowywaniem, stosowaniem lub usuwaniem produktu.

Niniejsza Karta Charakterystyki (KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZENSTWA PRODUKTU) nie może być zmieniana
ani zmieniana w jakikolwiek sposób bez wyraźnej wiedzy i zgody producenta OCOOW LLC (Odie's).

© 2018 Wszelkie  prawa zastrzeżone przez OCOOW LLC.  Kopiowanie  i  przedruk jest  dozwolone tylko do użytku
osobistego. Przedruku, kopiowanie całości lub części do publikacji tylko za  pisemną zgodą producenta.

KONIEC DOKUMENTU


