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BIZTONSÁGI ADATLAP  
93/112/EC EU irányelveknek megfelelően  
Termék Név: SSR Ultra Coolant 

 
 

 

1. A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS ÉS AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY 
MEGHATÁROZÁSA: 
Termék név: SSR Ultra Coolant 
Beszállítók 
Ingersoll-Rand Company Limited  Ingersoll-Rand SEA (pte), Limited 
Swan Lane Jurong Town 
Hindley Green, Nr Wigan PO Box 88 
WN2 4EZ Singapore 916103 
UK Phone: 0065 8606 724 
Phone: 0044(0) 1942 257171 

 
 

 

2. ÖSSZETÉTEL / összetevőkre vonatkozó információk: 
Kémiai jellemzők:  A keverék tartalmaz polioxialkilén-glikolt, egy pentaeritrit-észter, és a 

kiegészítő komponenseket. 
(lényegében ásványi olajtól vagy kapcsolódó termékektől mentes) 

Veszélyes összetevők : Ez a termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket 
 

 

 

3. VESZÉLYESSÉG: 
 

Ez a termék nem veszélyes az EEC kritériumok szerint. 
 

 

 

4. Elsősegélynyújtás: 
Általános tudnivalók : Soha ne adjon folyadékot, és ne hánytassa az eszméletlen beteget 
Belégzés : nem alkalmazható 
Bőrrel való érintkezés : Mossuk le folyó vízzel vagy zuhannyal 
Szemmel való érintkezés : A szemet bő vízzel mossuk le 
Lenyelés : Idézzen elő hányást, ha nagy mennyiségben történt a lenyelés. 

Konzultáljon  egészségügyi személyzettel. 
Megjegyzés az orvos számára: Nincs specifikus toxicitás. Szupportív kezelés az orvos 
döntése alapján. 
 

 

 

5. Tűzveszélyesség 
Oltóanyag : Vízpermet, szén-dioxid, hab, száraz vegyszerek 
Megsemmisítéshez oltóanyag : nincs 
Veszélyes égéstermékek : nem ismert 
Védelem a tűzoltóknak : Viseljen pozitív nyomású, vagy jóváhagyott önálló légzőkészüléket 
    és védő tűzoltóruhát. 

 

 
 
 

 



 

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 
 
Személyi óvintézkedések : Kiömlése nagyon csúszós felületet okozhat Környezetvédelmi 
óvintézkedés : Előzzük meg a felszíni és a felszín alatti szennyeződést.  
Tisztítási módok: 
Kis kiömlés : Fel kell itatni nedvszívó anyaggal és a megsemmisítéshez helyezze 
tartályba. 
Nagy kiömlés : pumpáljuk be megfelelő tartályokba. Tisztítsuk fel a maradékot nedvszívó 
anyaggal és vízzel. 

 
 

 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
Kezelés : Nincsenek különleges követelmények 
Tárolás : Nincsenek különleges követelmények 

 
 

 

8. EXPOZÍCIÓ / SZEMÉLYI VÉDELEM 
Expozíciós irányelvek : Nincsenek különleges követelmények 
Műszaki ellenőrzés : Jó általános szellőzés 
Egyéni védőeszközök : Nincsenek különleges követelmények  
Általános védelmi és higiéniai intézkedések: Kerülni kell a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával történő 
érintkezést 
Légzésvédelem : nem szükséges 
Kéz védelem : használjon vízhatlan kesztyűt 
Szem/arc védelem : használjon biztonsági szemüveget 
Test védelem : használjon munkaruhát 

 
 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
Megjelenés : viszkózus folyadék 
Szín : világos borostyánszínű 
Szag : enyhe, jellegzetes 

 
Állapotváltozás: 
Forráspont / tartomány : kb.. 290 °C (bomlás) 
Olvadáspont / tartomány : kb.. - 50 °C 
Szublimációs pont / hőmérséklet : nem alkalmazható °C 
Dermedéspont : kb.. - 50 °C 
Lágyuláspont : nem meghatározott °C 

 
Gyulladáspont : kb. 271 °C 
Gyulladási hőmérséklet : kb. 388 °C 
Robbanási határok : alsó: n.a. Vol-%  felső: n.a. Vol-% 
G őznyomás (20 °C) :  < 0.01 hPa 
Sűrűség (20 °C) : kb.. 0.983 g/cm3 
Testsűrűség : nem alkalmazható g/ml 
Vízben való oldhatóság: : gyakorlatilag nem oldódik  
pH-Érték (100 g/l H2O) : nem alkalmazható 
LogP (oktanol/víz) : nem alkalmazható  
Viszkozitás 
dyn. Viszkozitás (20 °C) : nem meghatározott mPa • s  
kin. Viszkozitás (40 °C) : 48 m2/s  
Kiáramlás idő (ISO 2431, 6 mm)  : nem meghatározott  s 
Egyéb információ : nincs 

 
 



 

10. Stabilitás és reakciókészség 
Hőbomlás : stabil ajánlott tárolási feltételek mellett 
Veszélyes reakciók : nem ismert 
Veszélyes bomlástermékek    : nem ismert, tűz esetén teljes oxidációhoz szén-dioxid és víz 
Kerülendő körülmények     : Oxidálószerek, erős savak 

 

 

11. Toxikológiai adatok 
Hevesen mérgező 
LD 50 orális : > 4000 mg/kg (rat) 
LD 50 bőr : > 4000 mg/kg (rat) 
LC 50 inhalálás. : nem alkalmazható 
Szemek : nem irritáló 
Bőr : nem irritáló 
Lenyelés : Kis mennyiségben történő véletlenszerű lenyelés esetén 

normál használati körülmények mellett nem okoz 
sérülést. 

Belégzés : nem irritáló 
Szubakuttól krónikus toxicitásig : Kis mennyiségben nem valószínű, hogy kárt okoz 
Gyakorlati tapasztalatok : nincs ismert sérülés 
Egyéb információ : nincs specifikus toxicitás, nem okoz allergiás bőrreakciót 
tengerimalacokon történt tesztelés alapján 

 

 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
Vízi toxicitás : nem toxikus 50 mg / l  koncentráció alatt  
Biológiai lebonthatóság : ez a termék biológiailag könnyen bomlik környezeti     

körülmények között.  
A kompresszor kondenzvizet le lehet engedni előkezelés nélkül a 
biológiai tisztító rendszerrel rendelkező szennyvíztisztító 
telepekre. 

Egyéb információ : hígítatlan termékkel kerüljük el a felszíni és felszín alatti 
szennyeződéseket 

 
 

 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS 
Ártalmatlanítás : A helyi és nemzeti feltételeknek megfelelően elégethető 

(Németországban nem minősül veszélyes hulladéknak) 
Hulladék kulcs szám (Németország) :123 04   (zsírsav maradékok) 

 
 

 

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 
GGVSee/IMDG-Kód :   n.a. nem tengerszennyezõ 
ADR/RID :  n.a. 
GGVS/GGVE :  n.a. 
ICAO/IATA-DRG : n.a. pass: --- cargo: n.a. 
ADNR : n.a. 
MFAG : n.a. EMS: n.a. 
UN-No. :  n.a. 
Egyéb információ : Ez a termék nem minősített a közlekedési módok tekintetében. 

 
 



 

 
 
15. Szabályozási információk 
CAS-No. : Keverék 
EINECS-Szám. : n.a. 
EEC osztályozás és 
felhasználói címke információ : Ez a termék nem igényel osztályozást az Európai Közösségek 
Bizottság ( 88/379 / EGK) kritériumai szerint 

 

 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ 
EINECS-Szám. :   n.a. (Keverék) 
Megjegyzés: Ezt az információt garancia, képviselet, indíték, vagy bármilyen engedély nélkül 
közöljük, kivéve ha pontosak az Ingersoll-Rand legjobb ismeretei alapján vagy Ingersoll-Rand által 
elfogadott forrásból származik, és az Ingersoll-Rand semmilyen használatból eredő jogi felelősséget 
nem vállal. 
Az ügyfelek számára javasolt, hogy végezzenek saját vizsgálatokat. Mielőtt bármilyen terméket 
használ, olvassa el a címkéjét. 
. 
Ingersoll-Rand Company Limited Ingersoll-Rand SEA (pte), Limited 
Swan Lane Ingersoll-Rand Jurong Town 
Hindley Green, Nr Wigan PO Box 88 
WN2 4EZ Singapore 916103 
UK Phone: 0065 8606 724 
Phone: 0044(0) 1942 257171 
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