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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 
 

1.1. Идентификатори на продукта 

Форма на продукта : Смес 

Търговско наименование : VX 300 15W50 

Код на продукта : 3032YA1254 

Продуктова група : Търговски продукт 

 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват 

1.2.1. Идентифицирани употреби 

Употреба на веществото/сместа : Двигателно масло 

Функция или категория на употреба : Смазващи вещества и добавки 
 

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват 

Няма налична допълнителна информация 
 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

YACCO SAS 
Avenue des Petits Prés - Z.I. de l'Oison - BP 2 
76320 St Pierre-lès-Elbeuf - France 
T 0033 2 32.96.00.00 - F 0033 2 35.78.81.87 
contact@yacco.com - www.yacco.com 
 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

България Национален токсикологичен информационен център 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 
1606 София 
+359 2 9154 233 

 
 

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 
 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]Смес/Вещество: SDS EU 2015: Според Регламент (ЕС) 2015/830 
(Анекс II на REACH) 

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите,  категория на опасност  2 H319  
     

Пълен текст на категориите за класификация и на забележките Н: виж Раздел 16 
 

 
 

 
  

Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда 

Няма налична допълнителна информация 
 

 

2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране съгласно Регламент (ЕO) № 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Пиктограми за опасности (CLP) : 

 

GHS07 

     

Сигнална дума (CLP) : Внимание 

Предупреждения за опасност (CLP) : H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите 

Препоръки за безопасност (CLP) : P280 - Използвайте защитни очила, предпазна маска за лице 

EUH фрази : EUH208 - Съдържа Calcium long chain alkarylsulfonate. Може да предизвика алергична 
реакция 

 

   
 
 

 

2.3. Други опасности 

Няма налична допълнителна информация 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките 
 

3.1. Вещество 

Не е приложимо 
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3.2. Смес 
 
 

 
 

Наименование Идентификатори на продукта % Класификация в 
съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1272/2008 [CLP] 

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - Base oil 
(Note L) 

(CAS №) 64742-55-8 
(EО №) 265-158-7 
(ЕО индекс №) 649-468-00-3 
(REACH-N:) 01-2119487077-29 

< 40 Asp. Tox. 1, H304 

Polyolefin polyamine succinimide, polyol (EО №) POLYMER < 5 Aquatic Chronic 4, H413 

Zinc dialkyldithiophosphate (CAS №) 68649-42-3 
(EО №) 272-028-3 

< 2 Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 2, H411 

Alkarylsulphonate, long chain of calcium (EО №) POLYMER < 2 Aquatic Chronic 4, H413 

Calcium long chain alkarylsulfonate (CAS №) 722503-68-6 
(EО №) POLYMER 

< 0,5 Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 4, H413 

 
 
 
 

Коментари : The mineral oil in this product contains less than 3% HAP (IP 346) 

Бележка L : Класифицирането като канцероген не следва да се прилага, ако може да се покаже, че веществото съдържа по- малко от 3 % 
DMSO екстракт, измерен по IP 346 „Установяване на полициклични ароматни съединения в неизползвани смазочни масла и петролни 
частици, несъдържащи асфалтини — метод за извличане на диметил сулфооксид с определяне на индекс на пречупване“, Institute of 
Petroleum, Лондон. Тази бележка се прилага само за определени сложни вещества от част 3, получени при нефтопреработка. 

Пълен текст на Н-фразите: вижте раздел 16 
  
 

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 
 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Няма налична допълнителна информация 
 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

Няма налична допълнителна информация 
 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 
 

5.1. Пожарогасителни средства 

Няма налична допълнителна информация 
 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Няма налична допълнителна информация 
 

5.3. Съвети за пожарникарите 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 
 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи 

Няма налична допълнителна информация 

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи 

Няма налична допълнителна информация 
 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Няма налична допълнителна информация 
 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

Няма налична допълнителна информация 
 

6.4. Позоваване на други раздели 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение 
 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Няма налична допълнителна информация 
 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Няма налична допълнителна информация 
 

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Няма налична допълнителна информация 
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РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
 

8.1. Параметри на контрол 
 
 

 

 
 
 
 

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - Base oil (64742-55-8) 
DNEL/DMEL (Работници) 

дългосрочна - локални ефекти, вдишване 5,4 mg/m³ (aerosol, 8h) 

DNEL/DMEL (Oбщото население) 
дългосрочна - локални ефекти, вдишване 1,2 mg/m³ (aerosol, 8h) 

 

8.2. Контрол на експозицията 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства 
 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Агрегатно състояние : Течност 
  

Цвят : Жълт. 
  

Мирис : Няма налични данни 
  

Граница на мириса : Няма налични данни 
  

pH : Няма налични данни 
  

Относителна скорост на изпаряване 
(бутилацетат=1) 

: Няма налични данни 
  

Tочка на топене : -36 °C (= Pour Point) 
  

Tочка на замръзване : Няма налични данни 
  

Tочка на кипене/интервал на кипене : Няма налични данни 
  

Tочка на запалване : 230 °C [Cleveland OC] 
  

Tемпература на самозапалване : Няма налични данни 
  

Tемпература на разпадане : Няма налични данни 
  

Запалимост (твърдо вещество, газ) : Няма налични данни 
  

Налягане на парите : Няма налични данни 
  

Относителна плътност на парите при 20 °C : Няма налични данни 
  

Относителна плътност : Няма налични данни 
  

Плътност : 877 kg/m³ (20°C) 

Разтворимост : Няма налични данни 
  

Log Pow : Няма налични данни 
  

Вискозитет, кинематичен : 140 mm²/s (40°C) (18,2 mm²/s @ 100°C) 
  

Вискозитет, динамичен : (6500 mPa.s @ -20°C) 
  

Експлозивни свойства : Няма налични данни 
  

Oксидиращи свойства : Няма налични данни 
  

Долна/горна граница на запалимост и 
експлозия 

: Няма налични данни 
  

 

9.2. Друга информация 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 
 

10.1. Реактивност 

Няма налична допълнителна информация 
 

10.2. Химична стабилност 

Няма налична допълнителна информация 
 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Няма налична допълнителна информация 
 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Няма налична допълнителна информация 
 

10.5. Несъвместими материали 

Няма налична допълнителна информация 
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10.6. Опасни продукти на разпадане 

Няма налична допълнителна информация 
 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 
 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност : Некласифициран 
 

 

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - Base oil (64742-55-8) 
LD50 орално плъх > 5000 mg/kg 
LD50 дермално заек > 2000 mg/kg 

LC50 вдишване - плъх (прах/мъгла - mg/l/4h) > 5,53 mg/l/4h (rat) 

Zinc dialkyldithiophosphate (68649-42-3) 
LD50 орално плъх > 2000 mg/kg 
LD50 дермално плъх > 2000 mg/kg 

 

Корозивност/дразнене на кожата : Некласифициран 

Cериозно увреждане на очите/дразнене на 
очите 

: Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Респираторна или кожна сенсибилизация : Некласифициран 

Мутагенност на зародишните клетки : Некласифициран 

Канцерогенност : Некласифициран 
 

 

Pепродуктивна токсичност : Некласифициран 

СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — еднократна 
експозиция 

: Некласифициран 

 

 

СТОО (специфична токсичност за 
определени органи) — повтаряща се 
експозиция 

: Некласифициран 

 

 

Опасност при вдишване : Некласифициран 
 

VX 300 15W50  
Вискозитет, кинематичен 140 mm²/s (40°C) (18,2 mm²/s @ 100°C) 

  
 
 

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 
 

12.1. Токсичност 
 

 

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - Base oil (64742-55-8) 
LC50  риби 1 > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) [OECD 203] 

EC50 Daphnia 1 > 10000 mg/l (Daphnia magna, 48h) [OCDE 202] 

EC50 72 tundi vetikad  1 > 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 72h) [OCDE 201] 
ErC50 (водорасли) > 100 mg/l (48h) 

NOEC хронична риби > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox, 14/28d) 

NOEC хронична ракообразни 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) [OECD 211] 
 
 
 
 

12.2. Устойчивост и разградимост 
 

Zinc dialkyldithiophosphate (68649-42-3) 
Устойчивост и разградимост Трудно биоразградим. 

 

12.3. Биоакумулираща способност 

Няма налична допълнителна информация 
 
 

12.4. Преносимост в почвата 

Няма налична допълнителна информация 
 
 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Няма налична допълнителна информация 
 

 

 

12.6. Други неблагоприятни ефекти 

Няма налична допълнителна информация 

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 
 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Няма налична допълнителна информация 
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РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 
 

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 

14.1. Номер по списъка на ООН 

Номер по списъка на ООН (ADR) : Не е приложимо 

Номер по списъка на ООН (IMDG) : Не е приложимо 

ООН-No. (IATA) : Не е приложимо 

Номер по списъка на ООН (ADN) : Не е приложимо 

Номер по списъка на ООН (RID) : Не е приложимо 
 

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН 

Точно превозно наименование (ADR) : Не е приложимо 

Точно превозно наименование (IMDG) : Не е приложимо 

Точно превозно наименование (IATA) : Не е приложимо 

Точно превозно наименование (ADN) : Не е приложимо 

Точно превозно наименование (RID) : Не е приложимо 
 

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 

ADR   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(ADR) 

: Не е приложимо 

   

IMDG   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(IMDG) 

: Не е приложимо 

   

IATA   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(IATA) 

: Не е приложимо 

   

ADN   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(ADN) 

: Не е приложимо 

   

RID   

Клас(ове) на опасност при транспортиране 
(RID) 

: Не е приложимо 

 

14.4. Опаковъчна група 

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо 

Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо 

Опаковъчна група (IATA) : Не е приложимо 

Опаковъчна група (ADN) : Не е приложимо 

Опаковъчна група (RID) : Не е приложимо 
 

14.5. Опасности за околната среда 

Oпасно за околната среда : Не 

Морски замърсител : Не 

Друга информация : Няма допълнителна налична информация 
 

    
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

- Cухопътен транспорт 
  

Няма налични данни 

- Морски транспорт 
  

Няма налични данни 

- Bъздушен транспорт 
  

Няма налични данни 
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- Вътрешен воден транспорт 
  

Няма налични данни 

- Железопътен транспорт 
  

Няма налични данни 
 

14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение ІІ на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC 

Не е приложимо 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба 
 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и 
околната среда 

15.1.1. Наредби на ЕС 
 

Не съдържа вещества подложени на ограничения според анекс XVII на REACH 

Не съдържа вещества от Кандидат списъкa REACH 
 

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Национални разпоредби 

Няма налична допълнителна информация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес 

Няма налична допълнителна информация 
  

РАЗДЕЛ 16: Друга информация 
 

 
 

 
 

 Пълен текст на фразите H и EUH: 

Aquatic Chronic 2 Опасно за водната среда —  хронична опасност,  категория  2 
Aquatic Chronic 4 Опасно за водната среда —  хронична опасност,  категория  4 

Asp. Tox. 1 Опасност при вдишване,  категория на опасност  1 
Eye Dam. 1 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите,  категория на опасност  1 

Eye Irrit. 2 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите,  категория на опасност  2 

Skin Sens. 1 Сенсибилизация —  кожна,  категория на опасност 1 

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища 

H317 Може да причини алергична кожна реакция 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

H413 Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми 

EUH208 Съдържа . Може да предизвика алергична реакция 
 
 

 

 
 
FDS Yacco 
 
Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната 
среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за  свойствата на продукта 
 


