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Vá 

1.1 Identifikátor výrobku: 

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi: 
motocyklový motorový olej  

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 
Distributor v ČR: 
Jméno nebo obchodní jméno: STAHLGRUBER CZ s r.o.. 
Adresa: 253 01, Hostivice, Průmyslová 1385 
Identifikační číslo (IČO): 44846967 
Telefon: +420 225 983 225 
Email:   info@stahlgruber.cz 
Zahraniční výrobce: 
Jméno nebo obchodní jméno: BP Europa SE 

Adresa:   Überseeallee 1 
    D-20457 Hamburg 
    Německo 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace (24 hodin denně):  
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 

        +420 224 919 293, +420 224 915 402 
 

 

2.1  Klasifikace látky nebo směsi  
není klasifikována 

2.2 Prvky označení předpisu EU 1272/2008 (CLP): 
Signální slovo: žádné 
Symbol nebezpečí: není 
H-věty:  nejsou 
P-věty: nejsou 

2.3 Další nebezpečnost: 
Přípravek odmašťuje pokožku. Použitý motorový olej může obsahovat nebezpečné látky, které mohou 
vyvolat rakovinu kůže.  

 
        

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvýše přípustnými koncentracemi  
v pracovním ovzduší předpisu EU 1272/2008 (CLP). 

 

4.1 Popis první pomoci: 
Při zasažení očí: Ihned promyjte oči velkým množstvím vody (nejméně 15 minut) při násilně otevřených 
víčkách. Odstraňte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při styku s kůží: Zasaženou pokožku umyjte důkladně vodou a mýdlem. Potřísněný oděv a obuv svlečte. 
Kontaminovaný oděv a obuv před opětovným použitím vyperte. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě obtíží vyhledejte lékaře. 
Při požití: Nevyvolávejte zvracení. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.  

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: 
Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
Obecné rady: Doporučená je symptomatická léčba. 

 

1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 

2. Identifikace nebezpečnosti 

3. Složení nebo informace o složkách 

4. Pokyny pro první pomoc 

 5. Opatření pro hašení požáru 
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5.1 Vhodná hasiva: 
pěna, suché hasící látky, oxid uhličitý 

5.2 Nevhodná hasiva: 
plný proud vody 

5.3 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi: 
Při požáru nebo větším zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal se může roztrhnout nebo explodovat. Při 
hoření se uvolňují oxid uhličitý a uhelnatý. 

5.4 Pokyny pro hasiče: 
Ihned všechny nepoučené osoby odveďte z dosahu ohně. Zasahující hasiči by měli mít vhodné ochranné 
prostředky včetně dýchacího přístroje (SCBA) s celoobličejovou přetlakovou maskou dle EN 469.  

 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
Nepodnikejte žádné kroky, které by znamenaly riziko pro zasahující osoby. Evakuujte okolí a zabraňte 
vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál, hrozí 
riziko uklouznutí. Používejte požadované osobní ochranné prostředky (další doporučení v kapitole 8).  

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: 
Zabraňte vniknutí přípravku i vody použité k jeho odstranění do veřejné kanalizace, povrchových a 
podzemních vod. V případě, že produkt znečistil kanalizaci, půdu či povrchovou vodu, informujte místní 
úřady. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 
Pokud to není nebezpečné, zabraňte dalšímu úniku. Přemístěte nádoby s přípravkem ze zasažené oblasti. 
Vyteklý přípravek absorbujte do vhodného inertního materiálu (písek, piliny) a umístěte do vhodné sběrné 
nádoby. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.  

6.4 Odkaz na jiné oddíly: 
Další informace viz oddíly 5, 8, 12 a 13. 

 
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 
Používejte ochranný oděv. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po manipulaci s přípravkem si důkladně 
umyjte ruce. Svlékněte potřísněný oděv a ochranné pomůcky před vstupem do prostor určených pro 
stravování. Další informace v kapitole 8.  

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 
Skladujte na suchém chladném dobře větraném místě stranou od nekompatibilních materiálů (viz oddíl 10). 
Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Skladujte v originálních nádobách. Po otevření musí být 
nádoby dobře zavřeny a dále skladovány ve svislé poloze, aby se předešlo vylití přípravku. Neskladujte 
v neoznačených nádobách. 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: 
viz kapitola 1.2 

 

8.1 Kontrolní parametry: 

Expoziční limity: nejsou známy 

8.2 Omezování expozice pracovníků: 
Kontrolní postupy:  Zajistěte dostatečné větrání tak, aby nedošlo k překročení expozičních limitů. 
Ochrana osob:  Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Po skončení práce a před jídlem si 

důkladně umyjte ruce a obličej. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu 
v blízkosti pracoviště. Používejte jen v dobře větraných prostorech. V případě 
nedostatečného větrání použijte dýchací masku (EN 529). Používejte 
ochranný oděv včetně ochranných rukavic (nitril, EN 420 a 374) s tloušťkou 
větší než 0,35 mm a brýle s bočními štítky (EN 166).   

 6. Opatření v případě náhodného úniku 

 7. Zacházení a skladování 

 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
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Ochrana životního prostředí: Sledujte, zda emise z pracovního prostředí nepřekračují expoziční limity.  
Pokud se tak stane,  je třeba pomocí filtrů a dalších technik snížit emise na 
povolenou hodnotu. 

 

 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 
 Vzhled: kapalina 
 Barva: červená 
 Zápach (vůně): údaj není k dispozici 
 pH: údaj není k dispozici 
 Teplota varu: údaj není k dispozici 
 Teplota tekutosti: < -18 °C 
 Bod vzplanutí: > 180 °C 
 Dolní mez výbušnosti: údaj není k dispozici 
 Horní mez výbušnosti: údaj není k dispozici 
 Hustota (při 20 °C): 0,845 g/cm3 

 Rozpustnost ve vodě: nerozpustný 
 Tenze par (při 25 °C): údaj není k dispozici 
 Samovznícení: údaj není k dispozici 
 Viskozita (při 40 °C): 85 mm2/s (85 cSt) 
9.2 Další informace 

nejsou k dispozici 

    
 
10.1 Reaktivita: 

Nejsou k dispozici specifická data pro tento produkt. 
10.2 Chemická stabilita: 

stabilní 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: 

Při dodržení podmínek použití a skladování nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: 

veškeré zdroje zážehu (jiskry, plameny) 
10.5 Neslučitelné materiály: 

silná oxidační činidla 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: 

Při dodržení podmínek použití a skladování nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.  
 

 
11.1 Informace o toxikologických účincích - akutní: 

Účinky na kůži: Odmašťuje, vysušuje a dráždí pokožku.  
Účinky na oči: Nepředpokládá se zásadní vliv.  
Při nadýchání: K nadýchání za běžných podmínek nedochází. Přípravek má nízkou tenzi par. 
Při požití: Nepředpokládá se zásadní vliv. 

11.2 Informace o toxikologických účincích – dlouhodobá expozice: 
Účinky na kůži: Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může odmastit pokožku a vést k jejímu podráždění 
nebo ke vzniku dermatitidy. 
Účinky na oči: Potenciální riziko přechodného pálení nebo zarudnutí v případě kontaktu s očima.  
Při nadýchání: Při nadměrném vdechování kapiček aerosolu ze vzduchu hrozí podráždění dýchacích cest. 
Při požití: Požití většího množství způsobuje nevolnost a průjem. 

11.3 Další informace: 
Použitý motorový olej může obsahovat nebezpečné látky, které mohou způsobit rakovinu kůže. Vyhněte se 
opakovanému nebo dlouhodobému kontaktu s přípravkem. Dodržujte běžná opatření pro zacházení 
s chemickými látkami.   

 

 9. Fyzikální a chemické vlastnosti  

 10. Stálost a reaktivita  

 12. Ekologické informace 

 11. Toxikologické informace 
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12.1 Toxicita: 
Není klasifikován jako nebezpečný.   

12.2 Perzistence a rozložitelnost: 
Nepředpokládá se biologická rozložitelnost. 

12.3 Bioakumulační potenciál: 
Nepředpokládá se bioakumulace v životním prostředí prostřednictvím potravinového řetězce 

12.4 Mobilita v půdě: 
Rozlitý materiál může proniknout do půdy a kontaminovat spodní vody. 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: 
Nepoužitelná charakteristika. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: 
Produkt vytváří film na vodě, čímž brání přístupu kyslíku. 

 
 

13.1 Metody nakládání s odpady: 
Produkt: Tento materiál je třeba likvidovat bezpečným způsobem. Pouze malé množství přípravku smí být 
likvidováno s domovním odpadem. Nepřipusťte vniknutí přípravku do kanalizace. Musí být likvidován v 
souladu se zákonem o odpadech 31/2011 Sb. v platném znění.  
Kontaminovaný obal: Vyprázdněné obaly musí být likvidovány v souladu se zákony o odpadech 31/2011 
Sb. a 477/2001 Sb. v platném znění.  

 
 
14.1 Číslo OSN: 

není 
14.2 Příslušný název OSN pro zásilku: 

není 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 

není klasifikován 
14.4 Obalová skupina: 

není 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: 

ADR/RID – Nebezpečné vůči životnímu prostředí:  ne 
IMDG – Látka znečišťující moře:  ne 
IATA/ICAO – Nebezpečné vůči životnímu prostředí:  ne 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 
ADR/RID – Kód tunelu:  - 
IMDG – Ems:  - 
IATA/ICAO – PAX:  - 
IATA/ICAO – CAO:  - 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: 
Nelze použít. 

 

 
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se 

látky nebo směsi: 
Bezpečnostní list byl sestaven podle aktuálních požadavků předpisů EU 2013/10/EU, 99/45/ES, 1907/2006 
(REACH) a 1272/2008 (CLP). 
Dodatek 2008/47/ES ke sm. 75/324/EHS týkající se aerosolových rozprašovačů. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: 
Tento produkt obsahuje látky, pro které jsou stále požadovaná hodnocení chemické bezpečnosti. 
 
 
 

 13. Pokyny pro odstraňování 

 14. Informace pro přepravu 

 15. Informace o předpisech 
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         Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity údaje z bezpečnostního listu výrobce přípravku 
         ze 7. 2. 2017. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s  
         platnými právními předpisy.  

   

 16. Další informace 




