
Pakelo Motor Oil
Lubricants

0855 POWERDIESEL ECO SAE 10W/30 
Side 1 af 6Revision nr. 0 /R  11/07/2014 

Copyright Pakelo Motor Oil ®2003. All rights reserved. 
Certifikat nr. 1501/98/S

 

 

 

Sikkerhedsdatablad 
 

1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet 
Identifikation af stoffet  0855 POWERDIESEL ECO SAE 10W/30 
Anvendelse  Motorsmøreolie 
Identifikation af virksomheden/selskabet  PAKELO MOTOR OIL Srl 

Via Fontanelle 
I- 37047 San Bonifacio (VR) 
Tlf. +39 045 6101643 

Nødtelefon  +39 045 6101643 (Man-Fre 8 - 12 / 14 - 18). 
Bring den tilskadekomne til nærmeste skadestue og medbring dette 
sikkerhedsdatablad. Søg hjælp hos giftcenter i tilfælde af indtagelse. 

Virksomhedens/selskabets kontakt   e-mail: schede.sicurezza@pakelo.it 
 

2 - Fareidentifikation 
Helbreds- og 
miljøfarlige 
egenskaber 

 

 
 

Fareidentifikation 

Ingen særlig risiko ved brug af produktet under normale forhold. Det tilrådes at 
opretholde en normal personlig hygiejne for at undgå hyppig og langvarig kontakt 
med produktet. Anvend fornuftige arbejdsmetoder så det udgås, at stoffet udledes 
til miljøet. 

Præparatet er ikke klassificeret som farligt i henhold til direktivet 1999/45/EF. 
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H411

 

Sikkerhedsdatablad 
 

3 - Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 
 

Indholdsstoffernes sammensætning 
 

67/548/EØF eller 1999/45/EF 
 

mineralsk olie, højraffineret 
Nr. EU: 309-877-7  nr. CAS: 101316-72-7 

Destillater (råolie), tunge paraffiner, hydrogenbehandlede 
Nr. EU: 265-157-1  nr. CAS: 64742-54-7 

 

 
 
 
< 58 
 
< 21 

 

 
 
 
%  01-2119489969-06 
 
% 

Zinksalt af dichlorfenthion blandet med O,O-bis(1,3-dimetilbutil og isopropyl) ester < 1,31    % N, Xi 01-2119493626-26 

Nr. EU: 283-392-8  nr. CAS: 84605-29-8  R38, R41, R51/53
 

Calciumsalt af benzensulfonsyre, mono-C16-24 alkylderivat < 0,5  %  Xi 01-2119492616-28 
Nr. EU: 274-263-7  nr. CAS: 70024-69-0  R43 

Alkenersulfid < 0.5  % 
Nr. EU: Reserveret  R52/53 

Reaktion af benzeneammina, N-phenyl med nonen (forgrenet) < 0,32 %  01-2119488911-28 
Nr. EU: 253-249-4  R53 

Blanding af isomerer af forgrenet 
dodecylphenol 

< 0,15    % N, Xn 01-2119513207-49 

Nr. EU: 310-154-3  R36/38, R50/53, R62 

Nr. 1272/2008/EF 
 

mineralsk olie, højraffineret 
Nr. EU: 309-877-7  nr. CAS: 101316-72-7 

Destillater (råolie), tunge paraffiner, hydrogenbehandlede 

< 58 
 
< 21 

%  01-2119489969-06 
 
% 

Nr. EU: 265-157-1  nr. CAS: 64742-54-7  H304 
Zinksalt af dichlorfenthion blandet med O,O-bis(1,3-dimetilbutil og isopropyl) 
ester 

< 1,31            
% 

%  01-2119493626-26 

Nr. EU: 283-392-8  nr. CAS: 84605-29-8   
 

H318
 

H315 
Calciumsalt af benzensulfonsyre, mono-C16-24 alkylderivat < 0,5 %  01-2119492616-28 

Nr. EU: 274-263-7  nr. CAS: 70024-69-0  H317 
Alkenersulfid < 0.5  % 

Nr. EU: Reserveret  H412 
Reaktion af benzeneammina, N-phenyl med nonen (forgrenet) < 0,32 %  01-2119488911-28 

Nr. EU: 253-249-4  H413 
Blanding af isomerer af forgrenet 
dodecylphenol 

< 0,15 %  01-2119513207-49 

Nr. EU: 310-154-3  H400 
H410 
H319 

H361fd 
H315 

Den fulde ordlyd af sætningerne er vist i afsnit 16. 
 

Indhold PNA/IP 

Kemsik komposition 

Indholdet af ekstrakt i dimethylsulfoxid, bestemt med metoden IP 346/92, er mindre 
end 3 % af vægten. 
 

Solventraffinerede paraffinske baseolier og syntetiske baser med forskellige 
tilsætningsstoffer. 
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Sikkerhedsdatablad 
 

4 - Førstehjælpsforanstaltning 
Førstehjælp er nødvendig til behandling af symptomerne 

Indånding 
 

 
 
 

Hudkontakt 
 
 
 
 
 
 

Øjenkontakt 

 
Indtagelse 

 
 

5 - Brandbekæmpelse 
Egnede 
brandbekæmpelsesmidler 

Brandbekæmpelsesmidler, 
som ikke må anvendes af 
sikkerhedsmæssige grunde 

Særlige farer ved 
eksponering for stoffet, 
dets 
forbrændingsprodukter 
eller fra de udviklede 
gasarter 

Særlige værnemidler til 
brandbekæmpelsespersonalet 

I tilfælde af eksponering for høje koncentrationer af dampe og tåger skal den 
tilskadekomne fjernes fra den forurenede luft og flyttes til et godt udluftet område. 
Søg lægehjælp hvis nødvendigt.  Hvis der er mistanke om indånding skal den 
nødstedte omgående bringes til hospitalet. 

Fjern de forurenede beklædningsgenstande og vask med rigeligt vand. I tilfælde af 
vedvarende irritation skal en læge kontaktes. Generel advarsel: I tilfælde af ulykker, 
der involverer rør under tryk og lignende, kan ethvert stof ved et uheld injiceres ind i 
de underliggende hudlag, selv uden tilsyneladende eksterne læsioner. Hvis de sker, 
er det nødvendigt omgående at bringe den tilskadekomne på hospitalet til den 
nødvendige behandling. 

Skyl omgående øjnene med rigeligt vand i flere minutter, og hold øjenlågene godt 
åbne. Søg lægehjælp. 

Fremkald ikke opkastning for at undgå risikoen for aspiration i luftvejene. Søg 
lægehjælp. 
 
 
 
Sluk flammerne med skum, kemisk pulver, CO2 

Undgå brugen af vandstråler. Brug udelukkende vandstråler til at afkøle varme 
overflader på beholderne, som har været udsat for brand. 

 
Undgå at indånde forbrændingsrøgen, da der som følge af brand kan dannes 
kulilteforbindelser og andre potentielt farlige derivater. 
 

 
 
Personlige værnemidler med selvstændigt åndedrætsværn. 

 

6 - Forholdsregler overfor udslip ved uheld 
Personbeskyttelsesforanst
altninger 

 

 
 
 

Miljøbeskyttelsesforanstalt
ninger 

 
Oprensningsmetoder 

Brug beskyttelseshandsker, beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesbriller. Hvis der 
spildes større mængder, specielt i trange rum, må dampene ikke indåndes. Udluft 
omgivelserne eller brug åndedrætsværn. Fjern alle potentielle antændelseskilder. 

Undgå at produktet spredes og trænger ned i jorden, i kloakken eller overfladevand. 
Hvis nødvendigt, skal de kompetente lokale myndigheder informeres. 

Hvis der spildes større mængder af produktet, skal det inddæmmes og indsamles i 
egnede beholdere. Spild på jorden: Det spildte produkt opdæmmes med jord eller 
sand, indsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Spild i vand: 
Spildet skal omgående inddæmmes.  Fjern det spildte produkt fra overfladen med 
mekaniske midler. 
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Sikkerhedsdatablad 
 

7 - Håndtering og opbevaring 
Håndtering 

 
 
 
 
 

Opbevaring 
 

 
 
 

Tomme 
beholdere 

Undgå direkte kontakt med produktet. Undgå at indånde dampene eller det 
forstøvede produkt. Sørg for tilstrækkelig udluftning af arbejdsomgivelserne, specielt i 
trange eller lukkede omgivelser. Der må ikke ryges eller bruges åben ild; undgå 
kontakt med gnister eller antændelseskilder; opbevar ikke åbne beholdere på 
arbejdspladsen. 

Opbevar produktet i de originale beholdere. Opbevar produktet køligt, langt fra 
varmekilder og beskyttet mod direkte sollys. Undgå ophobning af elektrostatiske 
ladninger.  Stoffet må ikke opbevares i åbne beholdere eller beholdere uden etiketter. 
Sørg for tilstrækkelig ventilation af lokalerne. 

Beholderne indeholder produktrester. Bortskaf beholderne på en miljøvenlig måde 
iht. de lokale bestemmelser. 

 

8 - Eksponeringskontrol /personlige værnemidler 
 

 

Grænseværdi for eksponering 
 

TLV - TWA (1) 
ppm  mg/m 3 

TLV - STEL (2) 
3 

ppm  mg/m 
 

mineralsk olie, højraffineret 
 

Destillater (råolie), tunge 
paraffiner, 
hydrogenbehandlede 

(1) grænser for længerevarende 
eksponering 

(2) grænser for kortvarig eksponering 

5  10 
 
 
5  10 

 

Eksponeringskontrol 
 

 
Åndedrætsværn 

 

 
 

Beskyttelse af hænder/hud 
 
 
 
 
 

Øjenbeskyttelse 

Brug afskærmning til at undgå dannelse af tåger eller aerosoler (hvis relevant) fra 
maskiner og sørg for lokal ventilation / udluftning. 
 

Ikke nødvendig ved brug under normale forhold.  Hold olietåger inden for TLV-TWA-
grænsen på 5 mg/m3. (A.C.G.I.H. 2000). Brug masker med filtre til organiske dampe 
hvis eksponeringsgrænsen overskrides. 
 

Brug handsker, arbejdsbeklædning og forklæder i egnet materiale; skift omgående 
forurenet beklædning og vask tøjet grundigt inden det anvendes igen.  Det er 
hensigtsmæssigt at opretholde en god personlig hygiejne og på arbejdsstedet. Brug 
kun handsker efter omhyggeligt at have vasket hænder. 

Brug beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for at komme i kontakt med produktet. 

 

9 - Fysisk-kemiske egenskaber 
Form/konsist
ens: Lugt: 
pH i vandopløsning (konc.) : 
Vandopløslighed: 
Massefylde ved 15 °Ckg/l : 
(ASTM D1298) 
Kinematisk viskositet ved 
40°CcSt : 
(ASTM D445) 
Flammepunkt (C.O.C.)°C : 
(ASTM D92) 
Hældepunkt °C : 
(ASTM D97) 

 
 
Flydende 
Typisk 
Ikke anvendt 
Ikke opløseligt 
0.869 
 
79.8 
 
215 
 
-39 



Pakelo Motor Oil
Lubricants

0855 POWERDIESEL ECO SAE 10W/30 
Side 5 af 6Revision nr. 0 /R  11/07/2014 

Copyright Pakelo Motor Oil ®2003. All rights reserved. 
Certifikat nr. 1501/98/S

 

 

 

Sikkerhedsdatablad 
 

10 - Stabilitet og reaktivitet (ud fra dataoplysninger for komponenterne) 
Reaktivitet og materialer, som  Undgå kontakt med stærke syrer og baser og oxidationsmidler. Undgå stærk varme og 
undgå 

Stabilitet 

antændingskilder med høj energi 

Produktet er stabilt ved brug under normale forhold. 
 

11 - Toksikologiske oplysninger (ud fra dataoplysninger for komponenterne) 
 

Kronisk toksicitet 
 

Hudkontakt 
 

Øjenkontakt 
Indtagelse 

 
Indånding 

 

Eksponering for oliedampe i koncentrationer over grænseværdien 
for arbejdsmiljøet kan forårsage irritation af luftvejene. 
Dermal LD50 (kanin) anslået til > 2000 mg / kg.  Hyppig og længerevarende kontakt 
kan affugte og irritere huden og forårsage dermatitis. 
Kan forårsage lettere irritation. 
LD50 oral (rotte ) > 2000 mg/kg.  Hvis produktet indtages kan det forårsage irritation 
af fordøjelsesapparatet med opkastning, kvalme og diarré. 
Længerevarende eksponering for dampe eller forstøvet produkt kan forårsage 
irritation af luftvejene. 

 

12 - Miljøoplysninger (ud fra dataoplysninger for komponenterne) 

Mobilitet 

Nedbrydning 

Akkumulation 

Økotoksicitet 

Produktet flyder på vand. Ikke 

bestemt. 

Ikke bestemt. 

Iht. de europæiske direktiver betragtes stoffet ikke som farligt for miljøet. 
 

13 - Bortskaffelse 

Generel information 

Bortskaffelse 

Må ikke efterlades i miljøet. Overhold de gældende bestemmelser. 

Må ikke komme i kloakker, tunneller eller vandløb. Overhold de gældende 
bestemmelser. Bortskaf produkter, emulsioner og beholdere ved at overlade dem til 
autoriserede firmaer. 

 

14 - Transportoplysninger/klassifikation 
 
 

Ingen transportbegrænsninger 
 

  Transportbetegnelse 
 

POWERDIESEL ECO SAE 10W/30 
 

15 - Oplysninger om regulering 
 

Særlige 
bestemmelser/særlig 
lovgivning for stoffet eller 
blandingen med hensyn til 
sikkerhed, sundhed og miljø 

 

Sikkerhedsdatablad opdateret iht. direktivet 453/2010/EF. 
 
Italiensk lovdekret 52/97, Italiensk ministerdekret (Sundhedsministeren ) 14/6/2002 og 
7/9/2002, regulering (EF) 
1272/2008 (GHS/CLP), Europæisk direktiv 1999/45/EF, 2001/60/EF og tilhørende 
standard angående "Klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og 
præparater". 
Italiensk lovdekret 81/2008 "Lov til beskyttelse af sundhed og sikkerhed for 
arbejdstagere på arbejdspladsen". 

 

16 - Andre relevante oplysninger for sikkerhed, sundhed og miljø 
R- og H-sætningernes fulde ordlyd 

R 36/38  Irriterer øjnene. Irriterer huden. 
R 38  Irriterer huden. 
R 41  Risiko for alvorlig øjenskade. 
R 43  Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 
R 50/53  Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage 
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Sikkerhedsdatablad 
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
R 51/53  Skadelig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
R 52/53  Skadelig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
R 53  Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R 62  
Mulighed for skade på forplantningsevnen. 

H304  Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
H315  Forårsager hudirritation. 
H317  Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318
  Forårsager alvorlig øjenskade. 
H319  Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H361fd  Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det 
ufødte barn. 
H400  Meget giftig for organismer, der lever i vand. 
H410  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
H411  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
H412  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
H413  Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. 

Advarsler vedrørende 
redigering af 
sikkerhedsdatabladet 

De indeholdte oplysninger er redigeret i overensstemmelse med leverandørens 
kendskab på datoen for revisionen. De skal betragtes som vejledende og forudsætter 
en korrekt teknologisk brug af produktet. PAKELO MOTOR OIL S.r.l. fralægger sig 
ethvert ansvar for uhensigtsmæssig brug af produktet. 


