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Vexxol 75W90 TRS 

Трансмисионно масло 
 

1.  НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
Тип на продукта: Смазочно масло 
Идентификация на продукта: Маслена течност 
Наименование на продукта: Vexxol 75W90 TRS 
Предназначен за употреба за: Потребители. Индустриална. Професионална 

употреба. 

Производител: Произведено за  Vexxol 
Вносител: Имахижу ООД 

Ул. Малашевска 8 
1202 София, БЪЛГАРИЯ 
Тел/факс: + (359) 2 936 55 00/22/44 
e-mail: office@imahiju.com 
www.Vexxol.com 

Телефон за аварийни случаи: Тел/факс: + (359) 2 936 55 00/22/44 
Понеделник-Петък (09.00-18.00) 

 

 

2. СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА 
 Минерално масло/химически модифицирано базово масло с подходящите добавки. 

CAS-№ Chemistral 

composition 

% Rate Symbols Risk Phrase(s) 

Mixture Base Oil 65-85 - - 

68649-42-3/272-

028-3 

Zinc 

alkyldithiophosphate 

<=1,6 N, Xi R36/38, R41, 

R51/53 

 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

Човешкото здраве: Продукта не е класифициран като опасен.. 

Физически / химически опасности: Продукта не е класифициран като опасен. 

Околна среда: Не е вероятно да бъде вреден за водни организми. 
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4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

Вдишване: Извадете лицето на чист въздух. Ако лицето има 

затруднения с дишането, да се потърси медицинска 

помощ. 

Контакт с кожата: Изплакнете обилно с течаща вода и сапун. Свалете 

замърсените дрехи и измийте с вода кожата, която е 

била в контакт. Потърсете лекар, ако дразненето 

върху кожата продължава. 

Контакт с очите: Дръжте клепачите с чисти реъце и промийте за поне 

15 мин. 

Поглъщане: Да не се предизвиква повръщане! Измийте устата с 

вода. В случай на гадене или някакви други 

симптоми, да се потърси медицинска помощ и да се 

покаже етикета / опаковката. 
 

5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 

Подходящи средства за гасене: При пожари от малък мащаб трябва да се използва 

пяна, пожарогасителен прах и водна мъгла. 

Извикайте пожарната при голям пожар. 

Неподходящи средства за гасене: Да не се изполва вода в гасенето на огъня. 

Специални ситуации след изгарянето: След изгарянето се отделят токсични газове. Може 

да изгори при високи температури. 

Специални предпазни средства за пожарникарите: Гасенето на пожари трябва да става от обучен 

персонал,  използвайки защитно облекло и 

кислородна маска.  
 

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

Лични мерки за защита: Използвайте лични предпазни средства описани в т. 

8. Застанете срещу вятъра от мястото на изпускане. 

Мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска попадане в канализация и 

обществени води. Ако е възможно да се направи 

дига чрез изкопаване защитен ров и / или създаване 

на дялове на сух пясък, почва или подобен 

абсорбиращ материал. Използвайте плаващи 

язовири за водни разливи. 

Методи за почистване на разлети количества: Почистете излятите продукти с абсорбиращ или 

инертен материал. Съхранявайте отпадъчния 

материал и замърсеният повърхностен слой на 

почвата, която е извадена в затворени контейнери, в 

добре проветрени помещения. Предайте за 

изхвърляне на оторизираните лица за обезвреждане 

на опасни отпадъци, разрешени от Министерството 
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за опазването на околната среда. 

Допълнителни предупреждения: В случай на голями разливи, звънете на 112. 

 

 

7. РАБОТА С ПРЕПАРАТА/ВЕЩЕСТВОТО И СЪХРАНЕНИЕ 

Работа:  

Мерки за безопасност: Използвайте продукта в добре проветрени 
помещения. Съхранявайте далеч от източници на 
топлина и запалване. 

Съвети за безопасна работа: Избягвайте контакт с кожата и очите. 

Съхранение: Техническите мерки и условията на 
съхранение: 

 

Подходящи: Препоръчително е маслото да се съхранява в 
затворени или закрити площи. Препоръчителна 
температура на съхранение е 5-40 ° C. 

Да се избягва: Не излагайте на пряка слънчева светлина или по-
високи температури, избягвайте контакт с вода или 
силни оксиданти. 

Опаковъчни материали:  

Препоръчани: Устойчиви на въглеводороди материали. 

Не подходящи: Всичко друго. 

 

 

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ/ЛИЧНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА 

 

Технически мерки за намаляване на експозицията: Да се осигури добра вентилация на помещенията. 

Контролни параметри: Виж т.7. 

Лични предпазни средства:  

Защита на дихателните пътища: По време на нормална работа не се изисква защита 
за дихателните пътища. В специални случаи 
(например разливи) да се използват защитни маски, 
а  в случай на пожар - противогаз. 

Защита на ръцете: Да се носят ръкавици, изработени от PVC или 
неопрен, устойчив на масла, греси, алкали и 
киселини. 

Защита на очите: Да се използват предпазни очила със странична 
защита или предпазни козирка. 

Защита на кожата и тялото: Да се използват защитни дрехи и обувки. 
Специални хигиенни и предпазни мерки за 
безопасност: 

Пушенето, храненето и пиенето е забранено по 
време на работа с този продукт. Измийте ръцете 
преди всяка работна пауза. 
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Допълнителни предупреждения: Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. 

 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

Физични характеристики: 

Физическо състояние при 20 ° C: Маслена течност 

Цвят: Кехлибар 

Миризма: Характерна 

Химични характеристики: 

 

Характеристика:  Мерна единица: Стойност: Използван метод: 

Плътност @ 15°C g/cm³ 0,87-0,90 ASTM D1298 

Пламна температура °C Min.220 ASTM D92 

Температура на 

течливост 

°C Max.-20 ASTM D97 

 

 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

Стабилност:  Стабилен при нормални условия. 

Условия, които трябва да се избягват:  Високи температури и директна слънчева светлина. 

материали, които трябва да се избягват: Избягвайте контакт с вода и силни оксиданти. 

Опасни продукти на разпадане:  При нормални условия на съхранение не се очаква 
формиране на опасни продукти.  

 
 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Контакт с очите: Може да причини временна слепота. 

Контакт с кожата: Продължителния или често повтарящ се контакт 
може да предизвика дразнене на кожата. Ако има 
контакт на кожата с горещ продукт, може да 
причини кожни изгаряния. 

Поглъщане: Няма друга информация.. 

Вдишване: Очите, носа и гърлото, ще бъдат раздразнени, ако се 
вдиша мъгла. Гореща пара от продукта може да 
дразни горните дихателни пътища. 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Екотоксичност: Вреди на водните форми на живот. Разливите могат 
да направят филм върху водата и да се предотврати 
преноса на кислород. 

Мобилност: Изтеклият продукт ще доведе до замърсяване на 
подпочвените води. 
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Устойчивост и разградимост: Имат способността да се натрупват в почвата. 

 

13. ТРЕТИРАНЕ НЕ ОТПАДЪЦИТЕ 

Според сегашното законодателство трябва да бъдат премахнати от лицензирани персонал. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 

Продукта не е класифициран като опасен товар. 

 

15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Символ(и) 

Има опасност от дразнене 

Предупредителни етикети 

R41 -- Риск от сериозно увреждане на очите. 

R52/53 -- Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната 

среда. 

S26 -- При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 

R36/38  --  Дразни очите, дразни кожата. 

S39 -- Да се носят предпазни средства за очите/лицето.. 

S61 -- Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист 

за безопасност.. 

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

R Фрази: 

R41 -- Риск от сериозно увреждане на очите. 
R50/53 -- Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във 
водната среда. 
R51/53 -- Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във 
водната среда. 
R52/53 -- Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната 
среда. 
R62 -- Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Информационният лист за безопасност (SDS), е съставен на базата на наличните знания и законодателството в момента на стартиране 

на продукта на пазара. Продуктът е описан въз основа на данните за безопасност. Използването на продукта за цели, различни от тези, 

посочени по-горе, както и използването му с други материали може да доведе до рискове, които не са описани в тази SDS. 


