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Друштвото за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис 
Трајковски бр.111, Скопје, преку управителот Драган Димитриевски, врз основа на 
членовите 15 и 18 од важечкиот Закон за градење, го донесува следното: 
 
 

 

 

РЕШЕНИЕ  

Вработената д-р Весна Марковска, дипл.зем.инж. се назначува за одговорен за фаза 
заштита на животната средина 

 

При изработката на: 

Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИСКОП И ДРОБЕЊЕ НА 
МИНЕРАЛИ ВО „КОЗЈАК“ АД КУМАНОВО 

  

Соработници: 
 
 

Катерина Велеска, дипл.град.инж. 

 

 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  

Вработената д-р Весна Марковска, дипл.зем.инж. се назначува за одговорна за фаза 

заштита на животната средина и се одредува за одговорен проектант, бидејќи ги 

исполнува условите од Законот за Градење. 

 
 
 
 
 

                     Управител, Управител, 

 

                                                                                          д-р Драган Димитриевски 

  Драган Димитриевски 

 

 

 



ГЕИНГ ДОО 
Друштво за градежништво, промет и услуги 

Борис Трајковски бр. 111, Скопје, Северна Македонија 
Тел./факс: + 389 (0)2 3109 795, 3246 281 
geing@geing.com.mk I www.geing.com.mk  

 

 
 
 

  

Ознака „ЖС“ 

 

 

 

П О Т В Р Д А  

 

за извршена внатрешна контрола – контрола на квалитет 

 

 

Д.Г.П.У. “ГЕИНГ Д.О.О. – Скопје, потврдува дека е извршена внатрешна контрола – 
контрола на квалитет на: 

 

 

Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИСКОП И ДРОБЕЊЕ НА 
МИНЕРАЛИ ВО „КОЗЈАК“ АД КУМАНОВО 

 

Внатрешна контрола – контрола на квалитетот извршил: 

 

Катерина Велеска, дипл.град.инж. 

 

 

 

                   Управител, 

 

 
                                                                                          д-р Драган Димитриевски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЕИНГ ДОО 
Друштво за градежништво, промет и услуги 

Борис Трајковски бр. 111, Скопје, Северна Македонија 
Тел./факс: + 389 (0)2 3109 795, 3246 281 
geing@geing.com.mk I www.geing.com.mk  

 

 
 
 

  

Ознака „ЖС“ 

Во изработката на техничката документација за Б-Интегрирана еколошка 
дозвола за инсталација за ископ и дробење на минерали во „Козјак“ АД 
Куманово учествуваа: 

 

Одговорен проектант: 

 д-р Весна Марковска, дипл.зем.инж. 

Соработници: 

 Катерина Велеска, дипл.град.инж. 

Внатрешна контрола – контрола на квалитет: 

 Катерина Велеска, дипл.град.инж. 
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Б. Проектен дел 
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Врз основа на Договорот  помеѓу ДГТУ “Козјак“ АД Куманово како Инвеститор и  

ДГПУ ГЕИНГ ДОО Скопје, како Извршител на работите договорено е Извршителот да 

изработи барање за Б-интегрирана еколошка дозвола за инсталација за ископ и дробење 

на минерали. Ова барање ќе му послужи на Инвеститорот за добивање на Б-интегрирана 

еколошка дозвола од надлежен орган.   

Условите за издавање на Б-интегрирана дозвола, за инсталации кои со својата 

дејност предизвикуваат емисии во медиумите на животната средина, се дефинирани во 

Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 

24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 

99/18). Според Член 122 од законот Операторите на инсталации со емисии штетни за 

животната средина и животот и здравјето на луѓето (кои не припаѓаат на групата на 

инсталации за кои е потребна А-интегрирана еколошка дозвола) се должни да обезбедат 

Б-интегрирана еколошка дозвола. Постапката за издавање, измена, целосен или делумен 

пренос на Б-интегрираната еколошка дозвола ја пропишува Министерот за животна 

средина и просторно планирање.  

Активностите на инсталациите за кои се издава А или Б интегрирана еколошка 

дозвола се дефинирани во Уредбата за определување на активностите на инсталациите 

за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со 

оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за 

усогласување со оперативен план (“Сл. Весник на Р Македонија“ бр. 89/05). Според оваа 

Уредба дејноста на предметната инсталација припаѓа кон дејностите од Прилог 2 точка  

3. Индустрија на минерали 3.2 инсталација за ископ, дробење, мелење и сеење на 

минералните суровини. Експлатационо поле 0,42 км2. Орган надлежен за издавање на Б-

интегрирана еколошка дозвола претставува градоначалникот на општината и 

градоначалникот на градот Скопје (Член 123 од Закон за животна средина). Бидејќи 

предметната инсталација се наоѓа на територијата на Општина Куманово и не припаѓа во 

подрачје заштитено со закон, орган надлежен за издавање на дозволата е 

градоначалникот на Општина Куманово.  

Ова барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола за бетонската база на 

“Козјак“ АД Куманово е изработено согласно Образецот за барање на Б-интегрирана 

еколошка дозвола објавен на веб страната на Министерство за животна средина и 

просторно планирање (www.moepp.gov.mk), потоа Законот за животна средина (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 

123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за определување на 

активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно 

дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на 

барање за дозвола за усогласување со оперативен план (“Сл. Весник на Р Македонија“ бр. 

89/05).  

Генерално гледано во објектот нема опасни материи од хемиски и од бактериолошки 

аспект, а исто така не се запаливи и не го поддржуваат горењето.  
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Целта на барањето за Б-интегрирана еколошка дозвола е да се утврдат 

потенцијалните негативни влијанија од активноста на предметната инсталација, односно 

ископ и дробење на минерали, врз медиумите и областите во животната средина и да се 

предложат мерки за нивно намалување и/или ублажување, како и примена на најдобрите 

достапни техники за овој вид на дејност, а со насока кон кон унапредување на животната 

средина. 

Заштитата и унапредувањето на животната средина претставува систем од мерки и 

активности (општествени, социјални, економски, технички, образовни и други) со кои се 

обезбедува создавање на услови и заштита од загадување, деградација и влијание врз 

медиумите и одделните области на животната средина.  

При подготовката на барањето за Б-ИСКЗ дозволата земени се во предвид сите 

важни прашања од областа на животната средина релевантни за дадениот субјект, 

медиуми - воздух, вода и почва како и областите на животната средина - отпад, бучава, 

миризба. Оцената на влијанието на инсталацијата врз животната средина е подготвена врз 

основа на податоците добиени од операторот на активноста, фактичката состојба утврдена 

на теренот, а користени се и податоци од домашна и странска стручна литература, како и 

податоци за најдобро достапни техники за ваков тип на активности.  
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1. Oпшти информации 

Име на компанијата1 
Друштво за градежништво, трговија и услуги КОЗЈАК АД 
Куманово 

Правен статус АД 

Сопственост на 
компанијата 

Приватна сопственост 

Сопственост на 
земјиштето 

Приватен имот 

Адреса на локацијата (и 
поштенска адреса доколку 
е различна од погоре 
споменатата) 

Ул. 11-ти Ноември бб. Нас./Бедиње Куманово, Куманово 
 

Број на вработени 16 

Овластен претставник 
Србољуб Ристиќ  
Управител  

Категорија на индустриски 
активности кои се 
предмет на барањето2 

3.2 инсталација за ископ, дробење,мелење и сеење на 
минералните суровини. 

Проектиран капацитет 
1000m3 (годишно) инсталација за ископ на камен (краста) 
 

 

1.1 Вид на барањето3 

Нова инсталација                                       / 

Постоечка инсталација √ 

Значителна измена на 
постоечка инсталација 

/ 

Престанок со работа / 

                                                 
1 Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата. 
2 Да се внесат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. 
Весник бр. 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се 
предмет на ИСКЗ, треба да се означи шифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно 
одделени една од друга. 
3 Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата. 



Барање за издавање на Б – Интегрирана еколошка дозвола за инсталација за 
ископ и дробење на минерали во“КОЗЈАК“ АД Куманово 

     

ДГПУ ГЕИНГ ДОО Скопје 

5 

1.2 Орган надлежен за издавање на Б – Интегрирана еколошка 
дозвола 

 

Име на единицата на 
локална самоуправа 

Општина Куманово 

Адреса  11-ти Октомври бб, 1300 Куманово 

Телефон  +389 31 475-800 
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2. Опис на техничките активности 

2.1 Опис на инсталацијата и локацијата на која се наоѓа 

Друштвото за градежништво, трговија и услуги Козјак АД Куманово е основано во 1952 

год. како претпријатие за изведување на сите работи од областа на градежништвото.     

Претпријатието располага со 100 постојано вработени лица со соодветна стручна, 

квалификациона и кадровска структура.  Тоа, од своето формирање до денес, освен на 

територијата на Р.Македонија, има изведувано инвестициони објекти од различен вид во 

Германија, Белорусија, Украина и во скоро низ цела територија на поранешна СФРЈ. 

Инсталацијата за инсталација за ископ и дробење на минерали се протега на територијата 

на општина Куманово, во областа Краста на околу 7 km од Куманово. Локацијата на 

предметната инсталација се наоѓа на Катастерска парцела КП 63/0 К.О. 581 Пчиња вонград 

Куманово, во Општина Куманово. Во прилог број 1, приложен е извод од Катастарски План 

издаден од општина Куманово. 

Точната позиција на локацијата на инсталацијата е: 

- 42о04’32,0“ (N) – север 

-  21о44’05,0“ (Е) – исток 

Површината на експлатационото поле изнесува 0,42км2.  

Дробилната постројка на сепарација Краста, Куманово се граничи на исток со с. 

Пчиња, на северозапад со с.Биљановце 1км., на североисток до селото Доброшане,на 

северозапад до селото Романовце, на југ има обработлива површина, самата сепарација 

е на локален пат до С.Пчиња, на север со Стрелиштето на војска на РСМ. Наоѓалиштето 

на камен е во фаза на експлотација и преработка на камена маса во готови фракции на 

инертен материјал. Дворното место се користи за складирање на суровини и 

полупроизводи на отворено, на местата определени за таа намена. 
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Најблиските куќи се наоѓаат на растојание од околу 0,1 km, на јужната страна.  

Топографски приказ и прика на макро и микролокацијата на предметната Инсталација 

се прикажани на следните слики.  

Земјиштето на кое се наоѓа наоѓалиштето, како и земјиштето на кое се сместени 

помошните објекти и дробиличната постројка е од В – класа. На просторот каде се врши 

експлоатација на варовнички камен, како и на просторот каде е лоцирана дробиличната 

постројка и придружните објекти нема шуми. 

 

Слика 1. Макролокација на предметната Инсталација (Извор, Google earth) 
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Слика 2 Макролокација на предметната Инсталација (Извор:, Google earth)  

Слика 3 Микролокација на предметната Инсталација (Извор: Почвен информативен систем, 

Google earth) 
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Слика 4 ; Слика  5. Микролокација на предметната Инсталација (Извор: Почвен информативен 
систем, Google earth 
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        Слика 6. Макролокација на предметната Инсталација (Извор: Почвен информативен систем) 

Инсталации  

Снабдување со вода  

Инсталацијата Дробилична постројка за технолошки и санитарни потреби, се 

снабдува од резервоар за вода од 4000л ко се дополнува од општинска водоводна мрежа.   

Фекалните отпадни води се прифаќаат во септичка јама. Од септичката јама 

фекалните води се црпат и одведуваат од овластена фирма до локација предвидена за 

испуштање. 

Електричната инсталација е изведена во согласност со постоечките прописи и 

нормативи за ваков вид на работа и техничка документација. 

Инсталацијата Дробилична постројка за снабдување на дробилична постројка како и 

останатите објекти со електрична енергија користи сопствена трафостаница од 400 KVA и 

приклучување на далеководот Куманово од 10 KVA 
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2.2 Технологија на производство 

Функционална поставеност 

Наоѓалиштето се наоѓа во месноста Краста на оддалеченост од околу 7км од 

Куманово. 

Наоѓалиштето на камен е во фаза на експлоатација и со концесија за користење и 

експлотација и преработка на камена маса во готови фракции на инертен материјал, и тоа 

фракции: 

1) -0-63   мм (тампон) 

2) -0-4     мм 

3) -4-8     мм 

4) -8 –16  мм 

5) -16–32 мм 

Објектот се состои од технолошка линија за дробење, мелење и класирање на сив 

варовник, плац за сладирање на помошни материјали, трафостаница, паркинг за 

механизација и возниот парк и простории за вработените. Дворното место се користи за 

складирање на суровини и полупроизводи на отворено, на места определени за таа 

намена.  

Експлотатацијата на наоѓалиштето се одвива по 4 етажи со висина од 10 м. За 

пристап до етажите е изграден пристапен пат. Почетната етажа за експлотација ќе биде 

најниската етажа Е – 450 до највисоката Е – 480. 

Технологија на откопување: 

Одвојување на масата со помош на дупчење и минирање 

Туркање на оборената маса со булдужер тип ТГ 220, 

Утовар на соборената маса со помош на УЛТ – 200 или сличен со В=2,7м3 на 

утоварната лопата. Транспорт на собраната маса со камион КРАЗ -256 Б со носивост 

10м3 

Годишен капацитет на производството изнесува приближно Q = 240 000 т ровна 

руда. 

Опис на технолошкиот процес 

Површинскиот коп е од брдско длабочински тип на откопување на минералните 

суровини кој овозможува: ниски експлоатациони трошоци, потполно искористување, 

побезбедна работа со помал број на вработени и примена на висок степен на 

механизиранист при работењето. 

Технолошкиот процес на експлоатацијата се врши со примена на дупчачко – минерски 

работи, риперирање, товарање на ископаниот материјла и транспорт со камиони до 

примарна дробилка во сепарација. Откопувањето се изведува етажно. Ровниот варовник 

од површинскиот коп се дроби и класира во мобилна дробилична постројка. Технолошката 

шема на производниот процес е следна: 

Материјалот по минира со гранулација од 600 +0 со помош на тешка механизација и 

камионскитранспорт се носи до платформата на приемниот бунгер. Материјалот од 

бункерот се проследува во дробилката и преку челична решетка, со отвор меѓу ламелите 
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од макс 600 мм, оди на примарно дробење на челусната дробилка, а потоа со помош на 

вибрациоиниот канал и главниот излезен конвертер се пренесува на 3 то степено 

вибрационо сито на секундарно дробење, додека ситните фракции и земјата како нус 

производ со транспортна лента се одведува на отворена депонија или се продава за 

тампонирање. 

Со секундарното дробење можат да се произведуваат најмногу 3 излезни фракции, 

кои преку излезните инки, односно интерните конвертери, се предавват на надворешни 

конвеери, со чија помош материјалот се транспортира и насипува. Најголемата фракција 

(зрна со големинана отворот на најкрупното сито) се транспортираат со помош на интерен 

конвеер во дробилката за повторно дробење. 

Процесот на примарни и секундарно дробење се одвива на челусни дробилки, додека 

процесот на сепарирање е вибро сита, од каде се добиваат фракциите 0-4мм, 4-8мм, 8-

16мм и 16-32мм, а транспортот на фракцииите се изведува со бесконечни траки. 

Минирањето претставува една од важните фази кои се изведуваат во каменоломот. 

Подготовката за минирање, односно дупчењето се изведува со ротациони дупчалки. 

Дупчалките работат со компримиран воздух под притисок од 10 бар и пречникот а круните 

за дупчење изнесува 102 мм. Минирањето се изведува само во прва смена и се користи 

примарно. Фирмата која го врши минирањето поседува уверение за стручна способност 

издадена од Државен рударски инспектор и одобрение за работа од Министерство за 

внатрешни работи.  

Минирањето се изведува еднаш годишно во летниот период. 

Минирањето се врши во согласност со главниот рударски проект и упатствата дадени 

од страна на производителот на експлозивните средства и законската регулатива. 

Инфраструктурни објекти 

Инфраструктурни објекти наповршинскиот коп Краста се наоѓаат на југозападниот дел 

од копот, покрај главниот пристапен пат до лежиштето. 

Објектите се сместени на плато со димензии 65џ 40 м. 

Погонска зграда......................................................98м2 

Натстрешница за механизација.......................     162м2 

Трафостаница..........................................................400м3 

Дробилична постројка ........................................... 4000КVA 

Во наредниот период предвидено е дупчење на бунар во самиот круг на градежните 

објекти, бидејќи хидрогеолошките услови предвидуваат дека во тој дел има вода. 

За снабдување на дробиличната постројка како и останатите објекти со електрична 

енергија постои соствена трафостаница од 400 KVA и приклучување на далеководот 

Куманово од 10 КВА. 

За зафаќање на отпадни фекални води е предвидена септичка јама со димензии 4x4 

димензионирана и лоцирана според општите урбанистичко-архитектонски услови за 

градба. 

Предвидена е двокоморна септичка јама, целосно вкопана во земја армирано-

бетонска и водонепропусна. Исталожените и пливачките материи ќе се празнат по потреба 

од страна на посебна надворешна служба. Атмосферските води од платото ќе се 

одводнуваат по природен пат со одредени падови на сливните површини 
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                          Слика 7. Технолошка линија од Инсталацијата  

 

 
 

                          Слика 8. Технолошка линија од Инсталацијата  
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                                Слика 9. Технолошка линија од Инсталацијата  

 
 

 
                                Слика  10.Технолошка линија од Инсталацијата  

(Силус)  
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Слика 11. Технолошка линија од Инсталацијата 

(Филер за камена прашина)
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                                         Слика 12. Механизација во сопственост на Козјак АД 

 

Перењето на товарните и патничките моторни возила, како и перењето на моторите 

на сите градежни машини и возила во коишто располага Козјак АД Куманово се врши од 

страна на Танивал ДООЛ, договорот е даден во прилог бр 8.  
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3. Управување и контрола 

Управувањето со Друштвото за производство и трговија “КОЗЈАК“ АД Куманово е 

утврдено со Статут на друштвото усогласен со Законот за трговски друштва на  

РС Македонија, во кој се дефинирани правата и обврските на органите на управувањето.  

Решението за упис во деловодникот на Централниот регистар на Р Македонија е 

издадено на 16.06.2020 година, со деловоден број: 0809-50/151020200002760. Копија од 

ова решение е дадена во прилог бр 12.  

Во “КОЗЈАК“ АД Куманово вработените се следните работни места:  

 Генерален директор...........................................................................................1 лице;  

 Заменик директор...............................................................................................1 лице;  

 Референт за продажба......................................................................................1 лице;  

 Благајник.............................................................................................................1 лице; 

 Раководител на фази на средно сложен објект..............................................1 лице; 

 Услужни дејности................................................................................................2 лица; 

 Ракувачи на градежна механизација.................................................................9 лица; 

 

Работниот процес во предметната инсталација во моментот се одвива во една 

работна смена. 

Во прилог 13 број, даден е список на вработени во Козјак АД – Куманово. 

Управителот раководи со сите вработени на инсталацијата кои се вклучени во 

директното производство. За технолошкиот дел од работата, опремата и работните 

упатства одговара Управителот, како и за идентификација, контрола, мониторинг, 

превенција од хаварии и заштита на животната средина. Применети се сите безбедносни 

системи за заштита на вработените може да се каже дека нивото на грижа за работната 

средина е на задоволително ниво.  

Дополнително, политиката за обезбедување на квалитет на Друштвото предвидува и 

примена на најдобрите достапни техники на производство како и примена на сите достапни 

мерки за заштита на животната средина и контролирано спречување на загадувањето, за 

кои иницијален чекор претставува добивањето на Интегрираната еколошка дозвола. 

Друштвото исто така е во процес на имплементација на стандардот ISO 14001 за 

управување со заштитата на животната средина.  

Потребата на Друштвото за обезбедување на квалитет во текот на целокупниот 

процес на производство и пласман на производи се согледува и во добиениот сертификат 

за управување со квалитет ISO 9001, даден во прилог 14.  



Барање за издавање на Б – Интегрирана еколошка дозвола за инсталација за 
ископ и дробење на минерали во“КОЗЈАК“ АД Куманово 

     

ДГПУ ГЕИНГ ДОО Скопје 

18 

Во исто време политиката на компанијата ги следи светските трендови за 

обезбедување на квалитет и затоа се залага за навремено отстранување на сите 

нарушувања како во работната, така и во животната средина преку: 

 обука и оспособување на вработените за внимателна и безбедна работа со 

опремата и примена на заштитните мерки при манипулација со опремата и со 

материите кои се користат;  

 навремена контрола и одржување на опремата во добра работна функција и 

примена на лична заштита и заштитни средства;  

 примена на мерките и активностите во спречување на хаварии и за реагирање во 

итни случаи.  

Друштвото за производство и трговија “Козјак АД“ Куманово има изготвено 

методологија за идентификација на опасности и проценка на ризик, согласно која има 

утврдено и постапка за идентификација на опасности, проценка на ризици и управување 

со ризиците поврзани со заштитата на здравјето и безбедноста на работа, предизвикана 

од акттивностите на целокупниот персонал кој има пристап кон работното место, со 

рутински и нерутински активности.  

Друштвото исто така има изготвено Акт за проценка на ризици, кој е заснован на 

утврдување на можните видови опасности и штетности на секое работно место и во 

работната околина, врз основа на кои со утврдената и дефинираната методологија, е 

извршена проценка на ризици од настанувањето на повреда на работа или оштетување на 

здравјето на вработените. 

Врз основа на утврдените опасности и штетности и проценетите ризици, утврдени се 

начини и мерки за спречување и отстранување или намалување на ризиците, за секоја 

утврдена опасност или штетност. 

Актот за проценка на ризици подлежи на ревизија со цел да се утврди ефикасноста 

на проценетите ризици и опасности, а ревизијата вклучува анализа на:  

 Зголемен или намален број на инциденти;  

 Зголемување на искуството во извршувањето на одредените активности;  

 Промена на активностите и извршувањето на работните задачи;  

 Примена на технологијата во одредени процеси;  

 Промена на суровини и/или хемикалии;  

 Промена на организационата шема;  

 Промена во инфраструктурата на организацијата; и 

 Промена на законската регулатива.  
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4. Суровини и помошни материјали и енергии 

употребени или произведени во инсталацијата 

4.1 Суровини и помошни материјали 
 

Согласно типот на инсталацијата (сув технолошки процес на откуп и дробење, на 

инсталацијата се сретнуваат следните суровини и помошни материјали: 

 

1.Суровини 

- минерална суровина : варовник 

 

Ископаниот материјал од ископот се чува на самата локација на 50 метри од 

дробилишната постројка и по потреба се дроби во зависност од потребите на клиентите. 

 

2. Енергенси 

 

- Дизел гориво 

 

Дизел горивото се користи за потребите на мобилната механизациај. Дизел горивото се 

складира во буриња и се користи само за дневна потрошувачка. 

 

- Електрична енергија 

Напојувањето е со електрична енергија е преку сопствената трафостаница со снага од 400 

KW 

 

- Вода  

  

За технолошка и санитарна вода на локацијата се користи од резервоар за вода од 400 

литри кој се дополнува со цистерни од општинската водоводна мрежа. 

Предвидено е дупчење на бунар во самиот круг на градежните објекти, бидејќи 

хидрогеолошките услови предвидуваат дека во тој дел има вода. 

 

- Масла  

На локацијата се користат минерално и хидраулично масло за потребите на 

механизацијата.  

 

3.Производи 

 Дробен камен (0-63мм) 

Фракционен дробен агрегат: 

1. 0-4мм 

2. 4-8мм 

3. 8-16мм 

4. 16-32мм 

Гранулатот се користи како финален производ наменет за изработка на бетон, армиран 

бетон и тампонски слој за посипување на патиштата.  

Покрај наведените суровини, на локацијата се користат и други материјали како 

експлозивни со кои се врши периодично минирање. Деталите за експлозивните материи 

кои се користат се дадени во Табела 1. 
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Водоснабдување со вода за пиење, за дневните потреби на вработените како и за 

одржување на хигиената на вработените се врши преку градски водовод на градот 

Куманово. Водоснабдувањето го врпи Јавното Претпријатие “Водовод“ – Куманово, со кое 

Козјак АД Куманово има склучено договор за водоснабдување. Копија од фактура за 

месечна потрошувачка на вода е дадена во прилог на ова барање (Прилог 17), на крајот 

од текстуалниот дел.   
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Табела 1. Детали за суровините, ресурсите, меѓупроизводите и производите поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создаваат на локацијата. 

 

Реф. 
број или 
шифра* 

Материјал/Супстанција CAS4 број 
Категорија на 

опасност5 

Моментално 
складирана 

количина (тони) 

Годишна употреба 
(тони) 

R и S фази 

 
Минерална суровина 

(варовник) 
471-34-1 
7631-86-9 

Не е опасен Ч 100 / ч 1000 Р36, Р37 

 вода / Не е опасен / / / 

 Дизел гориво 68334-30-5  /  R40 S36/37 

 Хидрол 64742-52-5  Не се складира Мали количини R52/53 

 Хипоидно масло 
64741-88-4 
64741-89-5 

  ~ 0,45 R52/53 

 
Моторно масло, 
синтетичко и минерално  

68643-42-3  
Минимални 

количини 
~ 1,8 S, S16, S26 

 Дизел гориво 68334-30-5  / / R40 S36/37 

 Стопански експлозив  

628-96-6 
55-63-0 

648-52-2 
121-14-2 
602-01-7 
118-96-7 
619-15-8 
606-15-8 
606-20-2 
610-39-9 

 

Класа 1а 
Класа 1б 
Класа 1ц 

  
R5; 

R22;R23;R24;R33;R42;R44;R45 

                                                 
4 Chemical Abstracts Service. 
5 Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90; Сл. Весник на Р Македонија 12/93). 
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 Гранулат (о-70мм) 
471-34-1 

7631-86-9 
Не е опасен / / R36;R37;R38 S26; S36 

* Легенда: С-суровина; Р-ресурс; П-производ. 

 

 Поради недостапоност на податоци, CAS броевите и R и S фразите се даден и како индикативни, бидејќи се однесуваат на 

тие фамилии на продукти, односно не се однесуваат точно на продуктот што се употребува во инсталацијата.
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4.2 Енергија и енергенси 

Електрична енергија 

Единствен енергенс за процесот и затоплување на административните простории во 

сопственост на  инсталацијата е струјата. 

Електричната енергија се дистрибуира до Инсталацијата и пропратните делови од 

целата инсталација и се употребува за:  

 Непречено одвивање на производниот процес;  

 Осветлување на просториите и опфатот на инсталацијата.  

Напојувањето со електрична енергија е преку сопствена трафостаница со 

инсталирана влезна  моќност од 0,16 МW, и приклучување на далековод Куманово од 10 

KVA (Слика 13). 

 
Слика 13 Трафостаница 
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Дизел гориво 

Дизел горивото се  користи за потребите на мобилната механизација, се складира во 

буриња и се користи само за дневна потрошувачка. 

 

Масла 

За потребите на опремата и механизацијата присутна во инсталацијата се користат 

неколку видови масла и тоа од следниот тип: 

 Хидраулично масло 

 Хипоидно масло 

 Моторно масло 

Во прилог бр. 21 дадени се MSDS листите од маслата кои се користат во 

инсталацијата. 

Пракса на операторот  е целото употребено масло да се собере во метални буриња 

и истото да се користи за различни намени во рамките на инсталацијата, а најчесто за 

подмачкување на механизацијата и за потребите во градежните активности (подмачкување 

на оплата). Собраното отпадно масло се чува во заградена покриена просторија  (Слика 

14). 

 
Слика 14. Еко контењери  
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5. Цврст и течен отпад 

 

Видовите на отпад кои ќе се генерираат при работата на предметната Инсталација 

(за ископ и дробење на минерали), а во согласност со Законот за управување со отпадот 

(“Сл. Весник на СР Македонија“ бр. 216/21; Член 6) припаѓаат во следните категории:  

 Неопасен отпад   

Отпад што не ги поседува карактеристиките на опасен отпад. 

 Инертен отпад   

Отпад што е отпорен и не подлежи на никакви значителни физички, хемиски или 

биолошки трансформации, не се раствора, не согорува и не реагира на друг 

физички или хемиски начин, не се биоразградува, а отпадот и неговиот исцедок 

не влијаат на друга материја со којашто доаѓаат во допир, на начин на кој може да 

ја загрозат животната средина, животот и здравјето на луѓето.  

 Комунален отпад   

Неопасен отпад што се создава од физичките лица во домаќинствата и 

комерцијалниот отпад. 

 Отпадни масла   

Минерални, синтетички или индустриски масла, во течна или во полутечна 

состојба, кои станале непогодни за употребата за којашто првично биле наменети, 

а особено употребените масла за моторите со внатрешно согорување, маслата за 

менувачките кутии, како и маслата за турбини и хидрауличните масла.   

Начинот за правилно и одговорно управување со отпадот кој се создава од 

извршување на стопански дејности во согласност со законските норми е следниот: 

Табела 2. Начин на правилно и одговорно управување со отпад. 

1 чекор Минимизирање на отпадот (најдобар избор) 

2 чекор Повторна употреба 

3 чекор Рециклирање 

4 чекор Спалување со добивање на енергија 

5 чекор Спалување 

6 чекор Одложување на депонија (најлош избор) 

Според природата на материјалите (суровините) и готовите производи од 

предметната Инсталација особено внимание се посветува на создадениот отпад, на негова 

повторна употреба, рециклирање или безбедно одлагање. При работата на предметната 
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Инсталација за инсталација за ископ и дробење на минерали (во сопственост на “Козјак“ 

АД Куманово) очекувани се следните видови на отпад:  

- Мешан комунален отпад; 

- Санитарна отпадна вода;  

- Метален отпад (од искористена челична арматура); 

- Отпадно хидраулично и моторно масло; 

- Искористени гуми од возила; 

- Искористени акумулатори од возила. 

- Отпад од пакување од масло  

 

Мешан комунален отпад кој што се создава од присуството на вработените или 

технолошкиот процес ќе се собира во садови обезбедени од јавното комунално 

претпријатие кое врши услуги за собирање и транспорт на комунален цврст и неопасен 

отпад. Козјак АД има склучено договор со ЈП Чистота и Зеленило Куманово и МИКО ДОЕЛ 

Скопје , за превземање на овој отпад, даден во прилог бр 22. 

Санитарна отпадна вода која што се создава од присуството на вработените се 

одведува преку постоечкиот систем за одведување на санитарни отпадни води. Во прилог 

бр. 23 даден е договор за приклучок на фекална канализавија со ЈП “ВОДОВОД“ Куманово. 

Отпадот од инсталацијата за ископ на природен камен се сведува на цврст отпад од 

прашина од минирањето, мелењето на каменот и неговиот пренос и мала количина на 

хумусен материјал од површинскиот слој. 

Со оглед на теренот на кој се наоѓа оваа инсталација, фрекфенцијата на минирање, 

ископ и ситнењето (дробење) на каменот, како и капацитетот на дробилката, отпадот кој се 

јавува има минимално или воопшто нема влијание врз локалната животна средина. 

Отпадно хидраулично и моторно масло – можно е да се создаваат при одржување 

на постројката и при одржување на механизацијата и/или возилата. Овие масла треба се 

складираат во пластични или метални буриња, со исправни затворачи и да бидат 

поставени во затворен простор, на темно место и поставени на бетонска подлога која ќе 

биде соодветно заградена за заштита од истекување. Искористното масло од градежната 

механизација од возилата се собира во садови и се користи за сопствени потреби, за 

подмачкување на оплата, калапи за бетонски елементи и други потреби при бетонирање. 

Металниот сад со искористено масло се складира на соодветно означена локација  

(Слика 15). Во прилог бр. 24 дадена е Изјава за повторна употреба на искористеното 

масло. 
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                     Слика 15 Локација за складирање на отпадно масло 

 

Искористени гуми од возила – доколку се генерираат од механизацијата или 

возилата ќе се складираат во рамки на опфатот на предметната Инсталација, на посебна 

обележана локација и ќе се предаваат на компанија овластена за постапување или третман 

на ваков вид на отпад. 

Искористени акумулатори од возила – доколку се генерираат од возилата кои се 

во служба на Инсталацијата ќе се складираат во рамки на опфатот на предметната 

Инсталација, на посебна обележана локација и ќе се предаваат на компанија овластена за 

постапување или третман на ваков вид на отпад, или на компанијата од којашто се 

набавени/купени.   

Козјак АД Куманово има склучено договор за превземање на отпад од железо и 

акумулатори со Манта Бекир ДООЕЛ Куманово, договорот е даден во прилог бр.25.  

Во следната табела прикажани се видовите на отпад кои се очекуваат од работата 

на предметната Инсталација, како и претпоставените количини на годишно ниво и начинот 

на постапување со истите.   
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Табела 3. Видови на отпад како резултат на работата на инсталацијата 

Реф. 
бр. 

Вид на 
отпад/материјал 

Број од 
Европскиот 
каталог на 

отпад 

Годишна 
количина 

Преработка/одложување 
Метод и локација 
на одложување 

1 
Минерални 
нехлорирани 
отпадни масла 

13 01 10 / Повторна употреба  

Се собира како 
отпад и 

Употреба за низа 
потреби во 

Инсталацијата 

2 Комунален отпад 

15 01 01; 15 
01 02; 15 01 
03; 15 01 04; 
15 01 05; 15 
01 06; 15 01 

09; 

 Одложување  
Превземање од 

Јавно Комунално 
претптијатие 

3 Јаловина (земја) 
10 12 01; 10 

12 03 
/ 

Привремено одложување 
на локацијата  

/ 

 
*Операторот не употребува масла што содржат полихлорирани бифенили (БХБ) 
Количините на отпадно масло се променливи бидејќи истото се користи за подмачкување на 
механизацијата 
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6. Емисии во атмосферата 

 

Фугитивни емисии  

 Согласно дадените податоци, на годишно ниво според досегашната пракса се 

минираат и обработуваат 1000м2 (1200 тони) минерална суровина. 

Извори на емисија во атмосферата од оваа локација се: 

 Минирање 

 Дробење 

 Сеење 

Ракување со дробен материјал ( собирање, транспортна лента, утовар) 

Бидејќи се врши директно ископување по минирање, на локацијата не постои 

активност на отстранување на површна покривка и истата не е вклучена во изворите на 

емисија. 

Според досегашната пракса и потреби, Козјак АД врши минирање само еднаш 

годишно. Минирањето го врши надворешна фирма, по претходно информирање на 

надлежниот орган. 

Во продолжение следат проценетите фугитивни емисии од операциите од дробење 

и сеење (референца National pollutant Inventory). 

 

 

Активност ПМ10 фактор на 

емисија (kg/t) 

(t/god) g/ sec 

Дробење 0,02 0,024  

сеење 0,06 0,072  

Вкупно  0,096 0, 0030441 

  

Вкупната количина на емитирана прашина од операциите дробење и сеење на 

инсталацијата изнесува 0, 0030441 r/sek. Просек од една година 355 дена 
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Фугитивните и потенцијалните емисии кај инсталација за ископ и дробење на 

минерали се емисиите кои се создадени при:  

- Емисија на цврсти честички која може да се јави при движење на тешки товарни 

возила во рамките на инсталацијата,  

- Движење на механизацијата  

- Емисии на издувни гасови од градежната механизација и возилата кои се користат 

во технолошките процеси.  

- Дел од количините на ситни фракции песок подигнати со ветерот паѓаат на 

површината на инсталацијата. Како резултат на секојдневното движење на 

возилата во инсталацијата , доаѓа до подигнување и разнесување на таа прашина 

исталожена на површината. 

- Извор на фугугитивна емисија на прашина (ракување со песокот. Секојдневното 

ракување со резервите песок преставува извор на фугугитивна емисија на 

прашина). Под ракување се подразбираат активности и истовар на пренос на 

песок, со или без механизација. 

- Ископ на површински коп на локалитетот Краста  

- Дробилишна постројка 

- Вкупна површина на површински коп 

Фугитивната емисија ја чинат само честички од најфината фракција на емитирани 

цврсти честички, понесени од ветрот. Практично е невозможно да се процени количеството 

фина фракција понесено со ветрот, бидејќи е многу мала за да се пресмета со билансот,а 

од друга страна е променлива и зависи од временските услови и влажноста на гранулатот. 

Во таа фина фракција којашто може да биде подигната со ветерот посебно треба да се 

истакнат честичките со големина помала од 10 микрони и 2.5 во дијаметар. PM10 

фракцијата преставува респираторна прашина, која може да има негативно влијание врз 

здравјето на луѓето.  

Во согласност со анализите на слични инсталации, може да се претпостави дека 

фугитивните емисии на минерална прашина ќе се јавуваат во мала количина и според 

нивниот карактер, истите нема да претставуваат екстремно загадување на животната 

средина, особено доколку се земе во предвид влажнењето на платото со помош на 

цистерна и распрскувачи.  
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                Слика 16 Сликовит приказ на дробилка за дробење на камен 

 

Во рамките на инсталацијата за за инсталација за ископ и дробење на минерали 

постои еден (1) точкаст извор на емисија на цврсти честички (PM10) во атмосферата, 

прикажани на следната табела:  

 

 

Емисиони точки во воздухот 

Ознака на точка на 

емисија/опис 

Извор Локација на точката на 

емисија 

Дифузна имисија на прашина при работа на постројката 

АА1 Дробилница /Потенцијален 

емитер 

Ископ Краста  

 

 
Граници на емисиите во воздухот  

Пареметри 
Ознака на точка на емисија 

Фрекфенција на 
мониторинг 
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Респирабилна прашина 

Мерно место Гранична 

вредност  

Катастарски граници на 

парцела( АА5) 

МДК  

Ug\m3 

Годишно 

50 

 

 

Емисии од стационарни извори (котли) 

 

Во Инсталацијата не се употребуваат котли, нема оџаци и затоа табелите се 

неприменливи. 

 

Табела 4. Карактеристики на котелот кој се користи на инсталацијата6 

Капацитет на котелот 
Производство на пареа:  
Термален влез: 

 
kg/h 
MW 

Гориво за котелот 
Тип:  
Максимален капацитет на согорување: 
Содржина на сулфур: 

 
 

kg/h 
% 

NOx 
mg/Nm3 

at (0°C 3% O2 (liquid or gas), 6% O2 (solid fuel) 

Максимален волумен на емисија m3/h 

Температура °C (min) °C (max) 

Периоди на работа h/day days/year 

Табела 5. Точкасти извори на емисии (оџаци) во производството. 

Извор на 
емисија 

Детали за емисијата 
Намалување на 
загадувањето 

Референца/бр. 
на оџак 

Висина 
на оџак 
[m] 

Супстанција/ 
материјал 

Масен 
проток 

[mg/Nm3] 

Проток 
на 

воздух 
[Nm3/h] 

Тип на 
филтер/циклон/скрубер 

                                                 
6 Се однесува на котли со моќност поголема од 250 kW, помалите котли не се вклучени во 
оцената. 
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Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите 

на инсталацијата 

Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако поради причина на одржување на 

емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно истото не треба да 

трае подолго од 20 мин во било кој период од 8 часови и сите орактични чекори треба да 

се превземат да минимизира емисијата. 

Во прилог 1. Извршено е мерење на респирабилна прашина на границите на 

парцелата.  

 

7. Емисии во површински води и канализација 

7.1 Емисии во површински води 

 

Кај инсталацијата за ископ и дробење на минерали, согласно технологијата која се 

применува на локацијата (сува технологија) нема емисии на отпадни води.  

Директно и индирекно загадување на подземни и површински води нема да постои 

затоа што:  

- На инсталацијата се предвидени активности со кои се врши само 

трансформирање на природен материјал;  

- Инцидентно истекување на масла од механизацијата и опремата ќе се третира со 

посипување со најситната фракција и ќе се отстранува заедно со комуналниот 

отпад;  

- Отпадните масла од моторните возила се собираат во метални буриња, кои 

соодветно се складираат се до нивно превземање од страна на овластена 

компанија;  

- Комуналниот отпад се складира во соодветни садови. Со ова се спречува 

директен контакт на отпадот со почвата и евентуално продирање на штетни 

материи во подземните води.  
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Табела 6. Карактеристики на отпадната вода 

П
а
р
а
м

е
та

р
 

Пред третирање После третирање 

И
м

е
 н

а
 

с
у
п
с
та

н
ц

и
ја

 

Макс. 
просек 
на час 
[mg/l] 

Макс. 
дневен 
просек 
[mg/l] 

kg/day kg/year 

Макс. 
просек 
на час 
[mg/l] 

Макс. 
дневен 
просек 
[mg/l] 

kg/day kg/year 

И
д

е
н
т
и
те

т 
н

а
 

р
е
ц

и
п
и
е
н
т
о
т
 

[N
; 
S

]7
 

          

          

          

          

          

          

 

Параметар 
Резултати [mg/l] Нормален 

аналитички 
опсег 

Метода/ 
техника на 

анализа 
Датум Датум Датум Датум 

pH       

Температура       

Електрична проводливост µS       

Амониумски азот NH4-N       

Хемиска потрошувачка на 
кислород 

      

Биохемиска потрошувачка на 
кислород 

      

Растворен кислород О2 (p-p)       

Калциум Ca       

Кадмиум Cd       

Хром Cr       

                                                 
7 Согласно Националниот координатен систем. 
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Хрол Cl       

Бакар Cu       

Железо Fe       

Олово Pb       

Магнезиум Mg       

Манган Mn       

Жива Hg       

 

Параметар 
Резултати [mg/l] Нормален 

аналитички 
опсег 

Метода/ 
техника на 

анализа 
Датум Датум Датум Датум 

Никел Ni       

Калиум K       

Натриум Na       

Сулфат SO4       

Цинк Zn       

Вкупна базичност  
(како CaCO3) 

      

Вкупен органски јаглерод  
TOC 

      

Вкупен оксидиран азот  
TON 

      

Нитрити NO2       

Нитрати NO3       

Фекални колиформни 
бактерии во раствор ( /100ml) 

      

Вкупно бактерии во раствор  
( /100ml) 

      

Фосфати PO4       
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7.2 Емисии во канализациони системи 

Санитарната/комунална отпадна вода која што се создава од присуството на 

вработените на Инсталацијата се одведува преку постоечкиот систем за одведување на 

санитарни отпадни води во фекална канализација. “Козјак“ АД Куманово има склучено 

договор со ЈП “Водовод“ – Куманово за приклучок на фекална канализација (Прилог бр.23). 

Инсталацијата треба да изврши анализа на физичко-хемиските параметри на 

отпадната вода, пред испуст во фекалната канализација. 
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8. Емисии во почва 

Потенцијалното загадување на почвата е сведено на минимално ако се земе предвид 

следново:  

- На инсталацијата се предвидени активности со кои се врши само 

трансформирање на природен материјал;  

- Инцидентно истекување на масла од механизацијата и опремата ќе се третира со 

посипување со најситната фракција и ќе се отстранува заедно со комуналниот 

отпад; 

- Отпадните масла од моторните возила се собираат во метални буриња, кои 

соодветно се складираат се до нивно превземање од страна на овластена 

компанија; 

- Комуналниот отпад се складира во соодветни садови. Со ова се спречува 

директен контакт на отпадот со почвата и евентуално продирање на штетни 

материи во неа;  

- Санитарната/комунална отпадна вода која што се создава од присуството на 

вработените на Инсталацијата се одведува преку постоечкиот систем за 

одведување на санитарни отпадни води во фекална канализација. 

Од изнесеното може да се заклучи дека од работата на предметниот објект околната 

почва и почвената вегетација нема да биде деградирана.  

 

9. Земјоделски и фармерски активности 

Во рамките на предметната Инсталација не се вршат земјоделски или фармерски 

активности и затоа инсталацијата не генерира загадување предизвикано од отпад кој 

потекнува од земјоделски активности. Дополнително, во предметната Инсталација не се 

врши производство на материи/средства (како фертилизатори) за потребите на 

земјоделството.  

Во согласност, следната табела не е пополнета. 

 

Табела 7. Земјоделски и фармерски активности 

Идентитет на површината  

Вкупна површина (ha)  

Корисна површина (ha)  

Култура  

Побарувачка на фосфор (kg P/ha)  
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Количество на мил расфрлена на 
самата фарма (m3/ha) 

 

Проценето количество на фосфор во 
милта расфрлена на фармата  
(kg P/ha) 

 

Волумен што треба да се аплицира 
(m3/ha) 

 

Аплициран фосфор (kg P/ha)  

Вкупно количество внесена мил (m3)  
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10. Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење 

10.1 Бучава  

Најголем извор на бучава од работењето на инсталацијата преставува процесот за 

инсталација за ископ и дробење на минерали, градежната механизација, како и 

движењето на камионите. Големо влијание врз интензитетот на бучава при изведување на 

оваа операција има интензитетот и распределбата на воздушните ударни и звучни 

бранови, што во случајов се појавуваат како континуирана бучава со мала варијација во 

интензитетот нагласен. Од пресудна важност за влијанието на бучавата по самата околина 

е оддалеченоста на населените места во однос на инсталацијата, геолошките услови и 

конфигурацијата на теренот.  

На инсталацијата за ископ и дробење на минерална суровина не се направени 

мерења поради малото ефективно работно време. Сепак поради локацијата на оваа 

инсталација (ненаселена и индустриска) емиисите на бучава не преставуваат значаен 

проблем за локалната животна средина.Имено, дупчење и минирање на инсталацијата се 

вршат само еднаш годишно, а дробењето на каменот по потреба. 

Најголем дел од ископаната суровина се употребува во поголеми фракции за 

тампонирање со што се намалува работата на дробилката на инсталацијата.Како најголем 

извор на бучава на оваа локација се јавуваат дробилката и периодичното минирање за 

ископ на минерална суровина. 

Сепак поради локацијата на која се наоѓа инсталацијата (ненаселена индустриска 

локација), краткотрајните емисии на бучава не предизвикуваат ефекти врз животната 

средина. 

 Во Земајќи ја во предвид поставеноста на објектите на предметната Инсталација, 

може да претпоставиме дека бучавата нема да има големо влијание врз околината. 

Инсталацијата непосредно е во близина на регонален пат. Патот е прилично 

фрекфентен и преставува значителен извор на бучава. Поради близина на овој пат до 

инсталацијата (северна граница на инсталацијата), тешко е да се изврши разграничување 

на бучавата што потекнува од одвивањето на сообраќајот по овој патен правец и од 

инсталацијата. Од работењето на оваа инсталација до сега не се упатени поплаки од 

страна на локалното население, што живее во близина на инсталација. 

Горенаведените извори на бучава се сметаат како точкасти извори на бучава и како 

такви се анализирани подолу во текстот. Земајќи ги предвид карактеристиките на опремата 

и нејзината старост, изворите емитираат бучава со следниот интензитет како што е 

наведено во табелата за извори на бучава: 

- Возила во инсталацијата ~ 85 dB;  

- Стационарна мешалка ~ 82 dB. 
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Познато е дека интензитетот на бучава кај точкасти извори на бучава се намалува за 

6 dB со удвојување на растојанието од изворот.  

Според својата местоположба овој објект припаѓа во подрачје од IV степен на заштита 

од бучава, дефиниран во Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места 

(Сл. весник бр. 120/08). Максимално дозволените вредности пропишани во Правилникот за 

гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (“Сл. Весник на Р 

Македонија“ бр. 147/08) изнесуваат:  

- дење 70 dBA;  

- вечер 70 dBA; 

- ноќе 60 dBA. 

10.2 Вибрации  

Во рамките на предметната Инсталација не постојат извори на вибрации кои можат 

негативно да влијаат врз животната средина. Целокупната опрема е поставна на армирано 

бетонско плато кое амортизира евентуална појава на вибрации, додека вибрациите од 

механизацијата се амортизираат преку гумените пневматици. Населените места се наоѓаат 

на безбедно растојание, а населението нема да биде засегнато од евентуалната појава на 

вибрации.  

10.3  Нејонизирачко зрачење 

Извори на нејонизирачки зрачења (како светлина и топлина) кои негативно би 

влијаеле врз животната средина не постојат.  
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11. Точки на мониторинг на емисии и земање 
примероци  

Мониторингот (континуирано следење) на емисиите во атмосферата кои потекнуваат 

од точкаст извор кај инсталациите за производство на бетонски елементи претставува 

специфична активност. Тоа е поради фактот дека кај овој вид на инсталации се врши 

директно ископување по минирање, на локацијата не постои активност на отстранување на 

површна покривка и истата не е вклучена во изворите на емисија. 

Според досегашната пракса и потреби, Козјак АД врши минирање само еднаш 

годишно. Минирањето го врши надворешна фирма, по претходно информирање на 

надлежниот орган 

Друг вид на емисија во воздух која потекнува од предметната Инсталација 

претставува фугитивната емисија при: 

- Емисија на цврсти честички која може да се јави при движење на тешки товарни 

возила. 

- Возила во рамките на инсталацијата,  

- Движење на механизацијата  

- Емисии на издувни гасови од градежната механизација и возилата кои се користат 

во технолошкитата линија 

- Дел од количините на ситни фракции песок подигнати со ветерот паѓаат на 

површината на инсталацијата.Како резултат на секојдневното движење на 

возилата во инсталацијата , доаѓа до подигнување и разнесување на таа прашина 

исталожена на површината. 

- Ракување со песокот. Секојдневното ракување со резервите песок преставува 

извор на фугугитивна емисија на прашина. Под ракување се подразбираат 

активности и истовар на пренос на песок, со или без механизација. 

- Ископ на површински коп на локалитетот Краста  

- Дробилишна постројка 

- Вкупна површина на површински коп 

Комуналната/санитарна отпадна вода се одведува во фекална канализација. 

Во следната табела прикажани се параметрите за кои треба да се изврши мерење во 

рамки на програмата за мониторинг на емисиите во животната средина.  

 

Табела 10. Предложен начин на мониторинг на емисиите во животната средина.  

Параметар 
Фрекфенција на 

мониторинг 

Метод на земање 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

PM10 Еднаш годишно Гравиметриски МКС ISO 12341:2007 
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Ниво на бучава Еднаш годишно Букомер  МКС ISO 1996:2:2010 

Физичко-хемиска 

анализа на отпадна 

вода (pH, сув остаток, 

температура, таложни 

материи, 

суспендирани 

материи, 

електролитска 

спроводливост, HPK, 

алкалитет) 

Еднаш годишно 

Акредитирана 

лабораторија 

согласно ISO 17025 

Апликативни 

акредитирани методи 
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12. Програма за подобрување 

Обврска на сите правни и физички лица е грижа за животната средина согласно Закон 

за животна средина (“Сл. весник на Р Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 

48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 99/18), превземање 

на мерки и активности со кои влијанијата врз животната средина би биле минимални. 

Програмата за подобрување всушност треба да ја заштити животната средина односно да 

овозможи имплементација на предложените мерки за намалување на можните негативни 

влијанија од предметниот објект.  

Грижата за животна средина се огледува и со фактот што инсталацијата на годишно 

ниво изработува план за одржување кој го проследува до О. Куманово. Во прилог бр. 26 

даден е планот за одржување за 2021 год. 

Мерките за реализација на програмата за заштита на животната средина, се 

прикажани во следнава табела:  

 

Табела 11. Мерки од програмата за заштита на животната средина 

Реден 

бр. 
Опис на мерката Цел на мерката 

Временски 

распоред за 

реализација 

1. 

Редовно прскање со вода на 

деловите каде се движат возилата и 

на деловите  

Намалување на нивото на 

фугитивна емисија на 

прашина /  

Заштита на воздухот од 

загадување 

Постојано, а 

особено во сушните 

периоди од 

годината 

4. 

Редовно оддржување и сервис на 

возилата, механизацијата и 

опремата  

Превенција од 

истекување на моторно 

масло во почвата и 

водите; 

Намалување на нивото на 

бучава и вибрации; 

Поефикасна работа на 

моторите, а со самото тоа 

и помалку емисии во 

воздухот 

Постојано за време 

на работата на 

Инсталацијата 

5. 

Соодветно складирање на 

отпадните масла и масти од 

машините и моторните возила 

Рационално управување 

со отпадните материјали / 

Заштита на водите и 

почвата од загадување 

Постојано за време 

на работата на 

Инсталацијата 

6. 
Редовно користење на еколошки 

прифатливи масти и масла 

Заштита на почвата и 

водите 

Постојано за време 

на работата на 

Инсталацијата 

7. 

Соодветно складирање на старите 

гуми од моторните возила  и 

склучување на Договор8 со 

овластена компанија за нивно 

превземање  

Рационално управување 

со отпадните материјали, 

заштита на водите и 

почвата 

Постојано за време 

на работата на 

Инсталацијата 

                                                 
8 Договорот да се склучи кога во државата ќе се основа овластена компанија за нивно превземање 
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8. 
Соодветно складирање на 

искористените акумучатори 

Заштита од инцидентно 

истекување, што би 

можело да ги 

контаминира водите и 

почвата 

Постојано за време 

на работата на 

Инсталацијата 

9. 

Селектирање на отпадот кој може 

да се рециклира (отпад од 

амбалажи, метален и друг отпад) 

Рационално управување 

со отпадните материјали, 

со цел примена на систем 

за одржливо управување 

со отпадот 

Постојано за време 

на работата на 

Инсталацијата 

10. 

Kонтинуирана едукација на целиот 

персонал на инсталацијата за 

правилно постапување со отпадот 

Рационално управување 

со отпадните материјали, 

со цел примена на систем 

за одржливо управување 

со отпадот 

Постојано за време 

на работата на 

Инсталацијата 

11. 
Обезбедување на соодветни и 

безбедни услови за работа 

Заштита на човековото 

здравје 

Постојано за време 

на работата на 

Инсталацијата 

12. 
Набавка на соодветна лична 

заштитна опрема 

Заштита на човековото 

здравје 

Редовно, според 

потребите на 

вработените 

13. 
Правилна употреба на личната 

заштитна опрема 

Заштита на човековото 

здравје 

Постојано за време 

на работата на 

Инсталацијата 

14. 
Обука за безбедност и здравје при 

работа 

Заштита на човековото 

здравје 

Пред започнување 

на работниот однос 

со новите 

вработени 

15. 

Мерење на нивото на бучава, од 

страна на акредитирана 

лабораторија за тестирање по 

ISO17025 

Мониторинг на нивото на 

бучава и доколку е 

потребно преземање на 

мерки за намалување 

12/2022 

16. 

Мерење на концентрација на цврста 

материја PM10 во воздухот, од 

страна на акредитирана 

лабораторија по ISO17025 

Мониторинг на 

концентрацијата на PM10 

и доколку е потребно 

преземање на мерки за 

намалување 

12/2022 

17. 

Физичко-хемиска анализа на водата 

пред испуст во фекална 

канализација 

Мониторинг на квалитетот 

на отпадната вода 
12/2022 

18. 

Поставување на знаци кои што 

сиглализираат опасност на 

локациите кадешто се складира 

опасен отпад, како и наведување на 

шифрата на отпад согладно Листа 

на видови отпад 

Соодветна селекција и 

означување на опасен 

отпад согласно 

апликативна законска 

регулатива од областа на 

управување со отпад 

12/2022 
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19. 

Изработка на План за рекација во 

итни ситуации и инструкции, мапа за 

евакуација 

Соодветна реакција на 

вработени во случај на 

итни ситуации (пожар, 

експлозија, земјотрес и 

др.) 

04/2023 

20. 
Склучување на договор за 

сервисирање на ПП апарати 
Спречување на пожар 12/2022 
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13. Спречување хаварии и реагирање во итни 
случаии 

За спречување на хаварии и реагирање во итни случаи потребно е да се изготват 

процедури кои ги идентификуваат случаите каде може да се појават настани кои имаат 

негативна последица и влијание врз животната средина. Од процедурите произлегуваат 

планови за вондредни ситуации, кои пак е неопходно да се вежбаат со тренинг програма 

на сите инволвирани лица во процесот на реагирање во итните случаеви. Од практични 

причини за подобрување на вежбовните активности неопходно е да се водат записници од 

изведените вежбовни активности.  

Хаваријата по дефиниција е појава на огромна емисија, пожар, експлозија, 

разрушување и слично, што е резултат на неконтролирани настани во текот на работењето 

на било кој систем со учество на една или повеќе опасни супстанции, а притоа доведува 

до опасност по животот и здравјето на човекот и останатитот жив свет. Хаваријата е чест 

причинител на оштетувања, професионални заболувања, тешки повреди па дури и смрт. 

Инцидентот претставува непланирано случување кое може да доведе до помали незгоди.  

За да се утврдат постапките за реагирање во итни случаи неопходно е најпрвин да се 

направи идентификација на истите, одноно да се анализираат сите можни потенцијални 

опасности кои можат да предизвикаат инцидент или хаварија.  

Опасности од појава на инциденти и хаварии се постојано присутни, а за кои се свесни 

сите вработени во инсталацијата. Поради тоа, вниманието е насочено кон преземање на 

превентивни мерки за спречување на можните опасности. Во делот на превентивните 

мерки, најнапред се постапува според барањата за квалитетно и совесно работење, како 

прв предуслов за спречување на несаканите состојби.  

Потенцијалните инцидентни ситуации на локацијата на предметната Инсталација се 

сведуваат на појава на пожар и други елементарни непогоди.  

Начин на обезбедување и обележување на опасните места на локацијата 

Обезбедувањето на опасните места се врши така што на влезот на локацијата ќе биде 

поставена табла со натпис: "Забранет влез за невработени".  

За вработените ќе се постават табли за предупредување на местата каде постои 

опасност. 

Дополнително, ќе се постават табли со натпис за задолжително носење и користење 

на средствата за лична заштита, особено заштитен шлем. Таблите за предупредување ќе 

бидат поставени на видно место и на сите места каде постои можност од настанување на 

повреда.  

Складирање и ракување со суровините, производите и отпадот 

Како што е наведено во поглавјето суровини и помошни материјали за инсталација 

за ископ и дробење на минерали “Козјак“ АД Куманово за потребите на својата 

механизација користи неколку видови масла. Во инсталација за ископ и дробење на 

минерали се врши само складирање  на отпадни масла во мала количина на соодветно 
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означена локација. 

Од тука може да заклулиме дека постои минимална потенцијална опасност од 

загадување на животната средиnа, како резултат на неправилно ракување и несоодветно 

складирање на маслата.   

 Количините на отпадно масло се минимални. Тие се користат главно за градежни 

активности (подмачкување на оплата и на механизацијата). 

Мерки и средства за заштита од пожари 

Заради карактерот на процесот на производство во самата локација особено 

внимание ќе биде посветено на мерките и средствата за заштита од пожари. 

Електричната инсталација, апаратите и машините на електричен погон секогаш ќе се 

одржуваат во исправна состојба, а електричната инсталација е изведена прописно со што 

ќе биде спречена појава на краток спој кој може да предизвика пожар. 

Во случај на пожар, за негово гаснење ќе се користат Противпожарни апарати, а ако 

пожарот е од поголем карактер треба да се повика помош од најблиската Противпожарна 

бригада. 

Во зоните на опасност се забранува работа со алатки, уреди и опрема кога при работа 

со истите се јавува искрење и тоа претставува опасност од појава на пожар и експлозија. 

Согласно Законот за заштита од пожар, поставени се знаци за предупредување, 

односно знаци за: 

 Забрането пушење, 

 Забранета употреба на алат кој искри, како и 

 Изгаси го моторот  

Овие знаци ќе се почитуваат од страна на вработените и истите ќе ги спроведуваат 

овие предупредувања. 

Треба да се потенцира дека ниту еден од материјалите кои се користат во 

производниот процес не гори ниту го подржува горењето. Во прилог бр. 27, даден е Список 

на ПП апарати.  

Спроведено е и мерење на заштитно заземјување од страна на БЗР ТИМ Инженеринг 

на 13.12.2021 год., за што извотвен е и Извештај бр. 3 33/2021, и констатирано е дека 

измерената вредност на отпооот на заземјување на Козјак АД – Куманово е во дозволена 

граница и ги задоволуваат барањата на МКС.Н.Б2741 и  барањата на стандардот за 

нисконапонски електрични инслатации МКС HD 60364-6:2010. 

Мерките и активностите за реагирање во итни случаи се дадени во следната табела.  
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Табела 12. Мерки за реагирање во итни случаи 

Инцидентна 

појава 

Локација на 

инцидентната појава 
Причинител 

Можни 

влијанија врз 

животната 

средина 

Мерки 

Пожар 

Објекти на 

инсталацијата 

Неисправност на 

електрични 

инсталции, 

громобранска 

заштита или 

електронски уреди 

Загадување на 

воздухот, 

водите и 

почвата 

- Исклучување на 

доводот на 

електрична 

енергија;  

- Повикување на 

брза помош и 

служба за ПП 

заштита;  

- Изолирање, 

дислокација на 

складирани 

запалливи 

материи;  

- Обука на 

вработените за 

користење на ПП 

апарати и други 

ресурси за 

гаснење на пожар;  

- Контрола на 

одржувањето на 

опремата за 

гаснење на пожар 

и на хидрантите; 

- Соодветно 

ракување и 

складирање на 

маслата 

Локација за 

складирање на 

отпадни масла 

Несоодветно 

ракување, отпушок 

од цигара 

Инсталации за 

електрична енергија 

Застареност, 

механичко 

оштетување 

Механизација  

Дефект, 

неисправност на 

електрична 

инсталција 

Возен парк  

(возила за достава 

на материјали и/или 

службени возила) 

Дефект 

Експлозија Возен парк 

Дефект, 

сообраќајна 

незгода, отворен 

оган во близина на 

резервоар на 

возило 

Опасност по 

животот на 

вработените, 

загадување на 

воздухот 

- Контрола на ПП 

апаратите од 

овластена 

компанија; 

- Периодично 

испитување на 

опремата за 

работа; 

 

Земјотрес Било кој дел 
Тектонско 

движење 

Опасност по 

животот на 

вработените, 

загадување на 

воздухот, 

почвите и 

водите 

- Се запира 

процесот на 

работа, 

- Се исклучуваат 

сите машини 

и уреди од доводот 

на ел. 

енергија, 

- Санација на 

направените 

штети; 
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- Испитување на 

опремата за 

работа која постои 

можност 

да е оштетена. 

Поплава 

Објекти на 

Инсталацијата;  

возен парк; 

механизација;  

Невреме, обилни 

врнежи, 

несоодветно 

управување со 

атмосферските 

води 

Опасност по 

животот на 

вработените, 

загадување 

почвите и 

водите 

 

- Активно учество 

во 

справување со 

ваквите 

состојби; 

- Испитување на 

опремата за 

работа која постои 

можност 

да е оштетена 

Саботажа Било кој дел / 

Опасност по 

животот на 

вработените 

- Контрола од 

назначен вработен 

на инсталацијата 
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14. Ремедијација, престанок со работа, повторно 
започнување со работа и грижа по престанок на 
активностите 

За предметната Инсталација за ископ и дробење на минерали која се наоѓа на 

локација наменета за експлоатација на минерални суровини, истата секогаш ќе биде 

атрактивна за дополнување и проширување на линијата на производство. Сепак, за 

екстремен случај на затварање на локацијата, предложени се мерки со цел да се 

минимизираат краткорочните и долгорочните ефекти на активноста локацијата. 

Предложените мерки за минимизирање на влијанието на животната средина во случај на 

целосен или делумен престанок со работата на дел на активноста на оваа инсталација се 

дадени во Планот со управување со резидуи.  

Погонот за ископ и сепарација на минерални суровини се наоѓа во локалитетот Краста 

(Кумановско) на околу 7 километри од градот Куманово. Според локацијата се наоѓа во 

неурбанизирано подрачје и не е во план целосно дислоцирање на таа инсталација. 

Локацијата на погонот за ископ и сепарација на минерални суровини е опкружена со 

локации за земјоделска активност, друга инсталација за ископ на минерални суровини и 

локалната градска депонија. 

Области опфатени со Планот за управување со резудуи се : 

Суровини, помошни материјали, горива, цврст и течен отпад: 

Опрема, 

Линија за дробење на камен, 

Пристапни патишта,  

Дренажен систем на локацијата, 

Друга инсталација 

Во Точка 4. се дадени деталите за суровините, помошните материјали, горивата и 

крајните производи и приближните производи кои се складираат на локацијата. Детали за 

отпадот и количината се дадени во Точка 5. 
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Делумен престанок со работа и повторно активирање  

При делумен престанок со работа, се земат предвид детали за организацијата како што се 

количини на скалдирани суровини, помошни материјали, производи, опрема која не е во ф-

ја со цел да се минимизираат влијанијата врз животната средина по нејзин престанок. Се 

зема предвид количината на складирани суровини, помошни материјали и производи. Се 

претпоставува дека однапред ќе се знае периодот на престанокот со работа, суровините 

ќе бидат исцрпени, но во случај на нивно присуство ќе се дислоцираат на одреден простор 

кој би имал потреба од нив. Опремата се проверува и доколку е застарена и не во употреба 

се демонтира и металот од кој е направен се продава како секундарна суровина. 

Опремата која е во функција се проверува, и доколку не е потребна при повторното 

активирање на инсталацијата се дислоцира онаму каде таа е потребна. Цврстиот отпад од 

рушење, градење, поправки на објектите, како и ископната земја кои не се употребливи се 

носат на депонија за цврст отпад.  

Целосен престанок со работа 

Изработен е План за уоравување со резидуи во случај на целосен престанок на работа на 

Погонот за преработка на неметални суровини. Успешно дислоцирање и со минимизирање 

на влијанијата врз животната средина би се одвивале следните фази: 

Дислокација на суровините и крајните производи  

Дислокација на процесната опрема 

Дислокација на објектите 

Пошумување на локацијата и уредување на теренот и потревнување 

Известување 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за издавање на Б – Интегрирана еколошка дозвола за инсталација за 
ископ и дробење на минерали во“КОЗЈАК“ АД Куманово 

     

ДГПУ ГЕИНГ ДОО Скопје 

52 

Деведесет (90) дена пред предвидениот престанок со работа операторот ќе достави 

писмено известување до општината за планираниот престанок, заедно со соодветно 

ажуриран План. 

Пренамена на лоакција 

Локацијата може да биде пренаменета за друг вид на активности 

Поради видот на активноста што се изведува во инсталацијата, оценка е дека не постои 

можност за загадување на локацијата по што не би можела да се користи за било кои други 

активности. 

Бидејќи локацијата наменета за ископ и сепарација на минерални суровини во прв ред е 

пренамена за друг вид на активности или пренамена во пошумено земјиште или пасиште. 

За доведување на локацијата до состојба на шума илипасиште потребно е да се направат 

анализи на почвата и дополнителни истражувања со кои би се утврдило дали е потребно 

деконтаминирање или отстранување на контаминираниот слој на локацијата. Доколку се 

отврди контаминација на површината ќе се превземат соодветни мерки во согласност со 

Законот за заштита од јонизирачко зрачење, Законот за управување со отпад и Законот за 

заштита на животната средина.  

Контрола на остатоците на материјали на локацијата 

Со планот за управување со резидуи се претпоставува дека периодот на затварање би бил 

однапред познат и складираните количини на суровини, помошни материјали и готови 

производи би биле исцрпени или сведени на минимум. Дел од материјалите кои не се 

употребени ако е можно ќе бидат вратени на добавувачот. Останатите материјали ќе бидат 

соодветно распоредени. Со цврстиот отпад во (точка 5) ќе се постапува според Законот за 

управување со отпад 

Опрема и возен парк 

Доколку опремата и машинеријата се се уште функционални, ќе бидат преместени на 

соодветна локација за таа намена. 

Доколку се надвор од функција, во зависност од материјалот од кој се изработени ќе бидат 

селектирани и продадени како секундарна суровина.Карактеристиките на опремата се 

дадени во Точка 3. Со искористената неупотреблива електрична и електронска опрема ќе 

се постапува од Законот за управување со отпад 
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Помошни објекти 

При изградбата на објектите не е употребуван азбестен цемент кој е штетен и за човекот и 

за животната средина. 

Основната конструкција на објектите е армирано-бетонска и челична конструкција со 

изолационен материјал втерволг. Надворешните ѕидови се ѕидани со тула блок. Подот и 

фундаментите се од армиорано бетонска конструкција. Градежниот отпад од цврстата 

градба(тули, цемент, малтер) би биле одложени на депонија за цврсти материјали или 

може да се продаде за повторна употреба како гранулационо полнило и агрегат. Кровната 

конструкција на објектот е челична, покриена со профилирани челични лимови а 

прозорците се од метални профили.При дислоцирање, дел од материјалите кои може да 

се искористат би биле демонтирани и дислоцирани, а останатата метална конструкција би 

била демонтирана и продадена како секундарна суровина. 

Линија за дробење на камен 

Линијата за дробење на камен е мобилна и пренослива во зависност од потребите. 

Нејзината дислокација би се извршила по завршувањето на активностите на ископ и 

производство на гранулати. Доколку тоа не е можно таа би се демонтирала на самото 

место.При дислоцирање, дел од материјалите кои може да се искористат би биле 

демонтирани и дидлоцирани, а останатата метална конструкција би била демонтирана и 

продадена како секундарна суровина. 

Пристапни патишта 

Шутот од асфалтираните патеки би се депонирал на депонија. Доколку е изводливо, 

материјалот од поплочените патеки би се користил за друга локација. 

Опсег на уривање 

Би се истражувала можноста и начинот на преместување /враќање во нормална 

состојба/одложување на отпад. Дислокацијата би се одвивала во следните фази: 

Фаза 1. Ќе ја опфати дислокацијата на суровините и производите (доколку не се 

исцрпени) и помошни материјали.Фаза 2.Дислокација на опремата, инсталациите и возниот 

парк.Фаза 3.Рушење на објектите од цврста градба, објектите кои може да  се демонтираат 

и нивна селекција за понатамошни искористување. 
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Ремедијација на контаминирана површина 

Во зависност од степенот на евентуална контаминираност на површините ќе се 

превземаат соодветни мерки. Ако мерењата покажаат контаминираност на површината 

истата ќе се третира на соодветно место надвор од локацијата и како чиста ќе се складира 

на депонијата за цврст отпад. 

Контаминираност може да се појави и на горниот слој на земјата на складот за 

помошни материјали и експлозиви. Во тој случај  се вршат мерења, а понатамошната 

постапка е иста како во претходниот случај. Ќе се извршат мерења на конаминираност на 

сите места каде има потенцијална опсаност од контаминација и ќе се превземат 

горенаведените мерки. 

Одржливост и проверка на планот 

Во текот на оперативвниот живот на инсталацијата, Планот за управување со резидуи 

ќе се ппреиспитува во зависност од потребите и измените кои се направени на локацијата. 

Планот ќе се ажурира со секоја измена и со секое ново истражување за загадување, како 

и истражувања за ризиците кои произлегуваат од активноста од работниот век на 

инсталацијата. 

 

15. Резиме без технички детали 

Согласно Член 95 (Општа одредба) од Законот за животна средина (“Службен Весник 

на Р Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 

187/13,42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 99/18), активностите на новите инсталации или 

значителните промени на постоечките, можат да се вршат само по претходно добиена 

интегрирана еколошка дозвола, односно А-интегрирана еколошка дозвола, која ја издава 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина или 

Б-интегрирана еколошка дозвола, која ја издаваат општината или градот Скопје или 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина кога 

се работи за инсталација која се наоѓа во заштитено подрачје.  

Предметната Инсталација за инсталација за ископ и дробење на минерали е во 

сопственост на компанијата Козјак АД - Куманово.  

Според Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава 

интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и 

временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен 

план (“Сл. Весник на Р Македонија“ бр. 89/05) дејноста на предметната Инсталација 

припаѓа кон дејностите од Прилог 2 точка  

3. Индустрија на минерали 3.2 инсталација за ископ, дробење,мелење и сеење на 

минералните суровини. Експлатационо поле 0,42 км2. Орган надлежен за издавање на Б-
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интегрирана еколошка дозвола претставува градоначалникот на општината и 

градоначалникот на градот Скопје (Член 123 од Закон за животна средина). Бидејќи 

предметната инсталација се наоѓа на територијата на Општина Куманово и не припаѓа во 

подрачје заштитено со закон, орган надлежен за издавање на дозволата е градоначалникот 

на Општина Куманово.  

ЛОКАЦИЈА  

Локацијата на Инсталацијата за ископ и дробење на минерали се протега на 

територијата на општина Куманово, во областа Краста на околу 7 km од Куманово. 

Локацијата на предметната инсталација се наоѓа на Катастерска парцела КП 63/0 К.О. 581 

Пчиња вонград Куманово, во Општина Куманово.  Се граничи на исток со с. Пчиња, на 

северозапад со с.Биљановце 1км., на североисток до селото Доброшане,на северозапад 

до селото Романовце, на југ има обработлива површина, самата сепарација е на локален 

пат до С.Пчиња, на север со Стрелиштето на војска на РСМ 

ФУНКЦИОНАЛНА ПОСТАВЕНОСТ 

Според функционалната поставеност инсталацијата наоѓалиштето на камен е во 

фаза на експлотација и прерааботка на камена маса во готови фракции на инертен 

материјал. Дворното место се користи за складирање на суровини и полупроизводи на 

отворено, на местата определени за таа намена. 

На истата локација, Козјак АД располага и со административен објект и покриен 

магацински простор.  

Земјиштето на кое се наоѓа наоѓалиштето, како и земјиштето на кое се сместени 

помошните објекти и дробиличната постројка е од В – класа. На просторот каде се врши 

експлоатација на варовнички камен, како и на просторот каде е лоцирана дробиличната 

постројка и придружните објекти нема шуми. Наоѓалиштето на камен е во фаза на 

експлоатација и со концесија за користење и експлотација и преработка на камена маса во 

готови фракции на инертен материјал, и тоа фракции: -0-63   мм (тампон); -0-4     мм; -4-8     

мм; -8 –16  мм; -16–32 мм. 

Објектот се состои од технолошка линија за дробење, мелење и класирање на сив 

варовник, плац за сладирање на помошни материјали, трафостаница, паркинг за 

механизација и возниот парк и простории за вработените. Дворното место се користи за 

складирање на суровини и полупроизводи на отворено, на места определени за таа 

намена.  

Експлотатацијата на наоѓалиштето се одвива по 4 етажи со висина од 10 м. За 

пристап до етажите е изграден пристапен пат. Почетната етажа за експлотација ќе биде 

најниската етажа Е – 450 до највисоката Е – 480. 

Технологија на откопување: 

Одвојување на масата со помош на дупчење и минирање 

Туркање на оборената маса со булдужер тип ТГ 220, 
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Утовар на соборената маса со помош на УЛТ – 200 или сличен со В=2,7м3 на 

утоварната лопата. Транспорт на собраната маса со камион КРАЗ -256 Б со носивост 

10м3 

Годишен капацитет на производството изнесува приближно Q = 240 000 т ровна 

руда. 

 

ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД 

Идентификувани видови на отпад кои се создаваат од дејноста на предметната 

Инсталација се следните:  

 Неопасен отпад   

Отпад што не ги поседува карактеристиките на опасен отпад. 

 Инертен отпад   

Отпад што е отпорен и не подлежи на никакви значителни физички, хемиски или 

биолошки трансформации, не се раствора, не согорува и не реагира на друг 

физички или хемиски начин, не се биоразградува, а отпадот и неговиот исцедок 

не влијаат на друга материја со којашто доаѓаат во допир, на начин на кој може да 

ја загрозат животната средина, животот и здравјето на луѓето.  

 Комунален отпад   

Неопасен отпад што се создава од физичките лица во домаќинствата и 

комерцијалниот отпад. 

 Отпадни масла   

Минерални, синтетички или индустриски масла, во течна или во полутечна 

состојба, кои станале непогодни за употребата за којашто првично биле наменети, 

а особено употребените масла за моторите со внатрешно согорување, маслата за 

менувачките кутии, како и маслата за турбини и хидрауличните масла.   

Мешан комунален отпад кој што се создава од присуството на вработените или 

технолошкиот процес ќе се собира во садови обезбедени од јавното комунално 

претпријатие кое врши услуги за собирање и транспорт на комунален цврст и неопасен 

отпад. Козјак АД има склучено договор со ЈП Чистота и Зеленило Куманово и МИКО ДОЕЛ 

Скопје , за превземање на овој отпад,  

Санитарна отпадна вода која што се создава од присуството на вработените се 

одведува преку постоечкиот систем за одведување на санитарни отпадни води.  

 
Отпадот од инсталацијата за ископ на природен камен се сведува на цврст 

отпад од прашина од минирањето, мелењето на каменот и неговиот пренос и мала 

количина на хумусен материјал од површинскиот слој. 

Со оглед на теренот на кој се наоѓа оваа инсталација, фрекфенцијата на минирање, 

ископ и ситнењето (дробење) на каменот, како и капацитетот на дробилката, отпадот кој се 

јавува има минимално или воопшто нема влијание врз локалната животна средина. 
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Отпадно хидраулично и моторно масло – можно е да се создаваат при одржување 

на постројката и при одржување на механизацијата и/или возилата. Овие масла треба се 

складираат во пластични или метални буриња, со исправни затворачи и да бидат 

поставени во затворен простор, на темно место и поставени на бетонска подлога која ќе 

биде соодветно заградена за заштита од истекување.  

Искористени гуми од возила – доколку се генерираат од механизацијата или 

возилата ќе се складираат во рамки на опфатот на предметната Инсталација, на посебна 

обележана локација и ќе се предаваат на компанија овластена за постапување или третман 

на ваков вид на отпад. 

Искористени акумулатори од возила – доколку се генерираат од возилата кои се 

во служба на Инсталацијата ќе се складираат во рамки на опфатот на предметната 

Инсталација, на посебна обележана локација  

 

 

ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

Фугитивни емисии  

 Согласно дадените податоци, на годишно ниво според досегашната пракса се 

минираат и обработуваат 1000м2 (1200 тони) минерална суровина. 

Извори на емисија во атмосферата од оваа локација се: Минирање ; Дробење: Сеење 

Ракување со дробен материјал ( собирање, транспортна лента, утовар). Бидејќи се 

врши директно ископување по минирање, на локацијата не постои активност на 

отстранување на површна покривка и истата не е вклучена во изворите на емисија. 

Фугитивните и потенцијалните емисии кај инсталација за ископ и дробење на 

минерали се емисиите кои се создадени при:  

- Емисија на цврсти честички која може да се јави при движење на тешки товарни 

возила во рамките на инсталацијата,  

- Движење на механизацијата  

- Емисии на издувни гасови од градежната механизација и возилата кои се користат 

во технолошките процеси.  

- Дел од количините на ситни фракции песок подигнати со ветерот паѓаат на 

површината на инсталацијата. Како резултат на секојдневното движење на 

возилата во инсталацијата , доаѓа до подигнување и разнесување на таа прашина 

исталожена на површината. 

- Извор на фугугитивна емисија на прашина (ракување со песокот. Секојдневното 

ракување со резервите песок преставува извор на фугугитивна емисија на 

прашина). Под ракување се подразбираат активности и истовар на пренос на 

песок, со или без механизација. 

- Ископ на површински коп на локалитетот Краста  
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- Дробилишна постројка 

- Вкупна површина на површински коп 

Фугитивната емисија ја чинат само честички од најфината фракција на емитирани 

цврсти честички, понесени од ветрот. Практично е невозможно да се процени количеството 

фина фракција понесено со ветрот, бидејќи е многу мала за да се пресмета со билансот,а 

од друга страна е променлива и зависи од временските услови и влажноста на гранулатот. 

Во таа фина фракција којашто може да биде подигната со ветерот посебно треба да се 

истакнат честичките со големина помала од 10 микрони и 2.5 во дијаметар. PM10 

фракцијата преставува респираторна прашина, која може да има негативно влијание врз 

здравјето на луѓето.  

Во согласност со анализите на слични инсталации, може да се претпостави дека 

фугитивните емисии на минерална прашина ќе се јавуваат во мала количина и според 

нивниот карактер, истите нема да претставуваат екстремно загадување на животната 

средина, особено доколку се земе во предвид влажнењето на платото со помош на 

цистерна и распрскувачи.  

ЕМИСИИ ВО ВОДИ И ПОЧВА 

Кај инсталацијата за ископ и дробење на минерали, согласно технологијата која се 

применува на локацијата (сува технологија) нема емисси на отпадни води.  

Директно и индирекно загадување на подземни и површински води нема да постои 

затоа што:  

- На инсталацијата се предвидени активности со кои се врши само 

трансформирање на природен материјал;  

- Инцидентно истекување на масла од механизацијата и опремата ќе се третира со 

посипување со најситната фракција и ќе се отстранува заедно со комуналниот 

отпад;  

- Отпадните масла од моторните возила се собираат во метални буриња, кои 

соодветно се складираат се до нивно превземање од страна на овластена 

компанија;  

- Комуналниот отпад се складира во соодветни садови. Со ова се спречува 

директен контакт на отпадот со почвата и евентуално продирање на штетни 

материи во подземните води.  

Потенцијалното загадување на почвата е сведено на минимално ако се земе предвид 

следново:  

- На инсталацијата се предвидени активности со кои се врши само 

трансформирање на природен материјал;  

- Инцидентно истекување на масла од механизацијата и опремата ќе се третира со 

посипување со најситната фракција и ќе се отстранува заедно со комуналниот 

отпад; 
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- Отпадните масла од моторните возила се собираат во метални буриња, кои 

соодветно се складираат се до нивно превземање од страна на овластена 

компанија; 

- Комуналниот отпад се складира во соодветни садови. Со ова се спречува 

директен контакт на отпадот со почвата и евентуално продирање на штетни 

материи во неа;  

- Санитарната/комунална отпадна вода која што се создава од присуството на 

вработените на Инсталацијата се одведува преку постоечкиот систем за 

одведување на санитарни отпадни води во фекална канализација. 

Од изнесеното може да се заклучи дека од работата на предметниот објект околната 

почва и почвената вегетација нема да биде деградирана.  

ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ 

Во рамките на предметната Инсталација не се вршат земјоделски или фармерски 

активности. Инсталацијата не генерира загадување предизвикано од отпад кој потекнува 

од земјоделски активности.  

БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

Најголем извор на бучава од работењето на инсталацијата преставува процесот за 

инсталација за ископ и дробење на минерали на, градежната механизација, како и 

движењето на камионите. Големо влијание врз интензитетот на бучава при изведување на 

оваа операција има интензитетот и распределбата на воздушните ударни и звучни 

бранови, што во случајов се појавуваат како континуирана бучава со мала варијација во 

интензитетот нагласен. Од пресудна важност за влијанието на бучавата по самата околина 

е оддалеченоста на населените места во однос на инсталацијата, геолошките услови и 

конфигурацијата на теренот.  

На инсталацијата за ископ и дробење на минерална суровина не се направени 

мерења поради малото ефективно работно време. Сепак поради локацијата на оваа 

инсталација (ненаселена и индустриска) емиисите на бучава не преставуваат значаен 

проблем за локалната животна средина.Имено, дупчење и минирање на инсталацијата се 

вршат само еднаш годишно, а дробењето на каменот по потреба. 

Најголем дел од ископаната суровина се употребува во поголеми фракции за 

тампонирање со што се намалува работата на дробилката на инсталацијата. Како најголем 

извор на бучава на оваа локација се јавуваат дробилката и периодичното минирање за 

ископ на минерална суровина. 

Сепак поради локацијата на која се наоѓа инсталацијата (ненаселена индустриска 

локација), краткотрајните емисии на бучава не предизвикуваат ефекти врз животната 

средина. 

 Во Земајќи ја во предвид поставеноста на објектите на предметната Инсталација, 

може да претпоставиме дека бучавата нема да има големо влијание врз околината. 

Не постојат извори на вибрации кои можат негативно да влијаат врз животната 
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средина, целокупната опрема е поставна на армирано бетонско плато кое амортизира 

евентуална појава на вибрации, додека вибрациите од механизацијата се амортизира 

преку гумените пневматици. Населените места се наоѓаат на безбедно растојание и 

населението нема да биде засегнато од евентуалната појава на вибрации.  

Извори на нејонизирачки зрачења (светлина, топлина) кои негативно би влијаеле врз 

животната средина не постојат. 

ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ 

Предвидено е мерење на емисијата на цврсти честички со големина до 10 

микрометри (PM10), како и анализа на отпадна вода.  

Мерењата треба да бидат извршени од страна на акредитирана лабораторија 

(ISO17025), два пати во текот на годината. За секое мерење треба да се води дневник од 

извршени мерења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за издавање на Б – Интегрирана еколошка дозвола за инсталација за 
ископ и дробење на минерали во“КОЗЈАК“ АД Куманово 

     

ДГПУ ГЕИНГ ДОО Скопје 

61 

16. ИЗЈАВА 

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност 

со одредбите на Законот за животна средина (Сл. Весник на Р Македонија бр. 53/05) и 

регулативите направени за таа цел. 

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и 

комплетни.  

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и 

просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови 

делови за потребите на друго лице.  

 

 

Потпишано од: ___________________________________ Датум: _________________ 

(во името на организацијата) 

 

Име на потписникот: _________________________________________________________  

 

Позиција во организацијата: __________________________________________________ 

 
 
 

                                                                                                            
Печат на компанијата: 
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17. Законски прописи и користена литература 

Листа на законски прописи на кои се темелат предложените мерки за заштита на 

животната средина  

 Закон за животна средина (“Службен Весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 

83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,42/14, 44/15, 129/15, 39/16 и 99/18);  

 Закон за води (“Службен Весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 

23/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15);  

 Закон за управување со отпад (“Службен Весник на РМ“ бр. бр. 68/04, 71/04, 107/07, 

102/08, 134/08, 82/09, 124/10, 09/11, 47/11, 51/11, 163/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 

146/15, 156/15, 39/16 и 63/16, 31/20, 216/21);  

 Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните 

текови на отпад („Сл. Весник на СРМ“ бр. 215/21); 

 Закон за управување со дополнителни текови на отпад („Сл. Весник на СРМ“ бр. 

216/21); 

 Закон за управување со пакување и отпад од пакување (“Службен Весник на РМ“ 

бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 9/13, 39/16 и 215/21);  

 Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и 

електронска опрема (“Сл. Весник на РМ“ бр. 6/12, 163/13, 176/21); 

 Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори (“Сл. Весник на 

РМ“ бр. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12, 163/13, 176/21) 

 Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и со другите 

видови на неопасен отпад (“Службен Весник на РМ“ бр. 147/07);  

 Правилник за постапките и начинот на собирање, транспортирање, преработка, 

складирање, третман и отстранување на отпадните масла, начинот на водење 

евиденција и доставување на податоците (“Службен Весник на РМ“ бр. 156/07); 

 Правилник за квалитетот на течните горива (“Службен Весник на РМ“ бр 88/07, 

81/09);  

 Закон за квалитет на амбиентен воздух (“Службен Весник на РМ“ бр. 67/04, 92/07, 

35/10, 47/11, 59/12, 100/12 и 163/13);  

 Уредба за гранични вредности на нивоа и видови на загадувачки супстанции во 

амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на 

граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни 

вредности и долгорочни цели (“Службен Весник на РМ“ бр. 50/05; 4/13; 183/17);  

 Правилник за максимално дозволените концентрации и количества на штетни 

материи што можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување 

(“Службен Весник на СРМ“ бр. 03/90);  

 Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на 
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загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните 

извори во воздухот (“Службен Весник на РМ“ бр. 141/10);  

 Упатство за примена на Правилникот за граничните вредности за дозволените 

нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи 

кои ги емитираат стационарните извори (МЖСПП);  

 Закон за заштита од бучава во животната средина (“Службен Весник на РМ“ бр. 

79/07, 124/10, 47/11 и 163/13);   

 Правилник за гранични вредности на ниво на бучава во животната средина 

(“Службен Весник на РМ“  бр. 147/08);  

 Закон за заштита на природата (“Службен Весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 

35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16); 
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18. Список на прилози  
 

Прилог бр. 1:  Извод од катастарски план;  

Прилог бр. 5:  Сертификати за точност на ваги; 

Прилог бр. 6:  Договори за механичарски услуги (сервисирање на возила и 

механизација); 

Прилог бр. 7:  Список на механизација во сопственост на Козјак АД Куманово; 

Прилог бр. 8:  Договор за перење на механизација со Танивал; 

Прилог бр. 12: Решението за упис во деловодникот на Централниот регистар на Р 

Македонија;  

Прилог бр. 13:  Список на вработени;  

Прилог бр. 14  Сертификат за управување со квалитет ISO 9001:2015;  

Прилог бр. 15:  Извештај од тестирање на здравствена безбедност на водата;  

Прилог бр. 17:  Ф-ри од потрошувачка на електрична енергија, вода и комунален смет;  

Прилог бр. 21:  MSDS листи - масла; 

Прилог бр. 22: Договор со ЈП Чистота и Зеленило 

Прилог бр. 23:  Договор за приклучок кон фекална канализација; 

Прилог бр. 24: Изјава за повторна употреба на искористеното масло; 

 

Прилог бр. 25: Договор Манта Бекир; 

Прилог бр. 26: План за одржување за 2021; 

Прилог бр. 27:Список на ПП апарати  

 

 

 

 

 

 

 



ГЕИНГ ДОО 
Друштво за градежништво, промет и услуги 

Борис Трајковски бр. 111, Скопје, Северна Македонија 
Тел./факс: + 389 (0)2 3109 795, 3246 281 
geing@geing.com.mk I www.geing.com.mk  
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 Datum izrade verzije br.1: 15.01.2013. 
 Revizija br. 4 / 15.09.2017. 
 Datum prethodne revizije: 03.05.2017. 
 Verzija br. 5 
 
 
 
 
 

BEZBEDNOSNI LIST 
                
Izrađen po pravilniku o sadržaju Bezbednosnog lista ( "Sl. glasnik RS", бр. 100/11) 
koji je usklađen sa direktivom 453/2010/EC          
Poglavlje 1 IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA 

HEMIKALIJU U PROMET 
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija 

hemikalije 
FAMHIPO 80W;                   FAMHIPO 90;                FAMHIPO 140;  

FAMHIPO 80EP;                  FAMHIPO 90EP;           FAMHIPO 140EP;  

FAMHIPO 80W-90 GL-4;    FAMHIPO 85W-140 GL-4 
Podpoglavlje 1.2.  

Identifikovani načini korišćenja 

hemikalije:   

Načini korišćenja koji se ne 

preporučuju: 

 
Ulje za transmisije  
 
Za konkretan savet primene videti odgovarajuću  tehničku informaciju ili konsultujte 
predstavnika naše firme. 

Podpoglavlje 1.3. Podaci o 

snabdevaču 

Proizvođač - FABRIKA MAZIVA A.D.  
Jug Bogdanova 42, Poš. Fah 78; 37000 Kruševac; Srbija, 
Tel: (+381) 37. 41 18 00; Fax: (+381) 37. 42 62 41,  sds@fam.co.rs 

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za 

hitne slučajeve 

FABRIKA MAZIVA A.D. tel: (+381) 37. 41 18 00  08-16h;   
Centar za kontrolu trovanja -VMA tel: (+381) 11. 36 09 640  00-24h; 

  
Poglavlje 2 IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 
Podpoglavlje  2.1. Klasifikacija 

hemikalije 

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju 
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za 
klasifikaciju i obeležavanje UN (CLP/GHS), (Sl. gl. RS br. 105/2013 i 52/2017) 

     Senzib. kože 1B, H317 

     Irit.oka 2, H319 

     Vod.živ.sred.-hron 3, H412  

Tekstovi obaveštenja o opasnosti dati su u Poglavlju 16 
Podpoglavlje 2.2. Elementi 

obeležavanja 

 

GHS piktogram:   

 

 

 

 

 

Reč upozorenja: 

 

Obaveštenje o opasnosti: 

 

 

 

Obaveštenje o merama 

predostrožnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i 
određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i 
obeležavanje UN (CLP/GHS), (Sl. gl. RS br. 105/2013 i 52/2017) 

:   
 
 
 
 
 
PAŽNJA 
 
H317   Može da izazove alergijske reakcije na koži 
H319   Dovodi do jake iritacije oka 
H412   Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
 
P102    Čuvati van domašaja dece 
P273    Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.  
P280    Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.  
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.  
P305 + P351 + P338  AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. 
Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa 
ispiranjem.  
P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje.  
P337+P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.  
P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa lokalnim / regionalnim / nacionalnim 
/međunarodnim propisima.  
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Komponenta koja određuje 

kategoriju opasnosti: 

 
Sadrži Polysulfides, di-tert-Bu. Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl) 
dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl 
(branched) 

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti  
Opasnost po zdravlje: Nema posebnih opasnosti ukoliko se poštuju propisi – uputstva za skladištenje i rukovanje. 
Opasnost po životnu sredinu:  Može se napraviti uljani film prilikom prosipanja i time sprečiti prodor kiseonika u vodu.  
PBT / vPvB Ova smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao PBT i vPvB. 
  
Poglavlje 3 SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA 
Podpoglavlje 3.1. Podaci o 

sastojcima supstance: 
Nije primenljivo 

 

Podpoglavlje 3.2. Podaci o 

sastojcima smeše: 

 konc. % 
(m/m) 

Identifikator 
Klasifikacija 
(CLP/GHS) 

Uljа zа podmаzivаnje(nаftа), C24 - 50, 
rаstvаrаčem ekstrаhovаnа, 
depаrаfinisаnа (devoskovаnа), 
hidrogenizovаnа 

Indeks br: 649-530-00-X 
CAS: 101316-72-7 
EC: 309-877-7 
REACH br:01-2119489969-06 
 

Nije klasifikovano 

Uljа zа podmаzivаnje (nаftа), C>25 
rаstvаrаčem ekstrаhovаnа, 
deаsfаltovаnа, depаrаfinisаnа 
(devoskovаnа), hidrogenizovаnа; 

>95,0  
  Indeks br: 649-527-00-3 

CAS: 101316-69-2 
EC: 309-874-0 
REACH br: 01-2119486948-13 
 

Nije klasifikovano 

Polysulfides, di-tert-Bu < 3,20 Indeks br: / 
CAS: 68937-96-2 
EC: 273-103-3 
REACH br: 01-2119540515-43 
 

-Vod. živ. sred. –hron. 3, H412 
-Senzib. kože 1B, H317 

Reaction products of bis(4- 
methylpentan-2-yl) dithiophosphoric 
acid with phosphorus oxide, 
propylene oxide and amines, C12-14 
alkyl (branched) 

<0.80 Indeks br: / 
EC: 931-384-6 
REACH br: 01-2119493620-38 
 

  -Ak. Toks. 4, H302 
  -Vod. živ. sred.-hron. 2, H411 
  -Ošt.oka 1, H318 
  -Senzib. kože 1B, H317 

1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione,  
reaction products with hydrogen  
peroxide and tert-nonanethiol 

<0.40 Indeks br: / 
CAS: 91648-65-6 
EC: 293-927-7 
REACH br: 01-2119976351-35 
 

-Vod. živ. sred. –hron. 3, H412 
 

N-Cis-9-octadecenyl-1,3-
propanediamine 
 

<0.40 Indeks br: / 
CAS: 7173-62-8 
EC: 230-528-9 
REACH br: 01-2119487002-46 

   -Ošt.oka 1, H318 
   -Kor. kože 1B, H314 
    -Vod. živ. sred. –ak 1 H400 
   -Vod. živ. sred. –hron 1 H410 
   -Ak. Toks. 4, H302 
   -Spec. Toks – VI1, H372 
   -Kor.met 1, H290 
 

Oleylamine <0.04 Indeks br: 612-283-00-3 
CAS: 112-90-3 
EC: 204-015-5 
REACH br: u procesu 
predregistracije 
 
 

    -Ošt.oka 1, H318 
    -Vod. živ. sred. –ak 1 H400 
    -Vod. živ. sred. –hron 1 H410 
    -Asp. 1 , H304 
    -Kor. kože 1B, H314 
    -Spec. Toks – VI 2, H373 
    -Spec. Toks – JI 3, H335 
    -Ak. Toks. 4, H302 
 

 Bazno ulje, ekstrahovano rastvaračima, hidrogenizovano -  PCA < 3% (DMSO metoda, IP 
346)  ne može se klasifikovati kao karcinogena supstanca prema SKS-u u skladu sa GHS (Sl. 
gl. 48/14), Napomena L. 

  
Poglavlje 4 MERE PRVE POMOĆI 
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve  
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pomoći 

Oči: Oči ispirati najmanje 10 minuta držeći ih otvorene, sa velikom količinom vode. Kontaktna 
sočiva treba skinuti. Potražiti lekarsku pomoć u slučaju iritacije, zamagljenog vida ili otoka. 

Koža:  Ukoliko je odeća i obuća natopljena materijalom treba je skinuti. Oprati kožu sapunom i 
vodom. Odeću i obuću oprati pre ponovnog korišćenja.Potražiti lekarsku pomoć ako iritacija 
kože, otok ili crvenilo ne nestaju.U slučaju kontakta sa vrućim proizvodom hladiti kožu sa 
dosta hladne vode i prekriti gazom ili čistom krpom. Ne koristiti hanzaplast i masti bez 
konsultacije sa doktorom. Ne stavljati led na opekotine. 

Inhalacija: Udisanje je nije verovano zbog niskog pritiska pare supstance na sobnoj temperaturi. 
Izloženost isparenjima se dešava kada se hemikalijom rukuje na visokim temperaturama sa 
slabom ventilacijom. U slučaju simptoma koji proističu iz udisanja isparenja proizvoda, 
magle ili pare izloženu osobu prebaciti u prostoriju sa svežim vazduhom. Ako je žrtva u 
nesvesti i ne diše osigurati da ne postoji opstrukcija disanja i dati veštačko disanje od strane 
stručnog osoblja. Dati kiseonik ako je potrebno. Ukoliko se pojavi kašalj i problemi sa 
disanjem potražiti lekarsku pomoć. 

Unošenje u stomak: NE IZAZIVATI POVRAĆANJE. Ako je osoba svesna, isprati usta vodom, bez gutanja. 
Javiti se lekaru. U slučaju spontanog povraćanja, držati glavu nisko, da bi se izbegao rizik od 
udisanja u pluća. Ne davati ništa za piće osobi koja je bez svesti. 

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji 

simptomi i efekti, akutni i odloženi 

 

Simptomi / povrede nakon 

kontakta sa očima 

Pri kontaktu sa očima može prouzrokovati prolaznu blagu iritaciju. Kontakt sa toplim 
proizvodom ili isparenja mogu da izazovu opekotine. 

Simptomi / povrede nakon 

kontakta sa kožom 

Dugotrajni i učestali kontakt sa kožom može izazvati crvenilo, iritaciju i dermatitis, usled 
efekata odmašćivanja kože. Kontakt sa vrućim proizvodom može izazvati opekotine. 

Simptomi / povrede nakon 

udisanja 

Pri normalnim uslovima, na sobnoj temperaturi, koncentracija u vazduhu je zanemarljiva. 
Značajne koncentracije može biti samo ako se proizvod koristi na visokoj temperaturi ili u 
slučaju rasprskavanja i magle. U ovim slučajevima preduga izloženost parama može izazvati 
iritaciju disajnih puteva, mučninu i vrtoglavicu. 

Simptomi / povrede nakon 

unošenja u stomak 

Ne očekuju se značajni simptomi. Može se pojaviti mučnina i proliv. 
 

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska 

pomoć i poseban tretman 

Ako postoji bilo kakva sumnja od udisanja H2S (vodonik sulfida), osobu treba odmah poslati 
u bolnicu. Odmah početi veštačko disanje, ako je disanje je prestalo. Dati kiseonik ako je 
potrebno. Tražite medicinsku pažnju u svim slučajevima teških opekotina. U slučaju gutanja, 
zbog mogućeg prolaska para u pluća, potražiti lekarsku pomoć.Ne čekati da se razviju 
simptomi. 

  
Poglavlje 5 MERE ZA GAŠENJE POŽARA 
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za 

gašenje požara: 

Ugljen dioksid (CO2), pena, suva sredstva za gašenje, zemlja ili pesak. Voda i pena mogu da 
izazovu penjenje. Koristiti vodu za hlađenje kontejnera koji su izloženi požaru. 

Podpoglavlje 5.2. Posebne 

opasnosti koje mogu nastati od 

supstanci i smeša 

 

Opasnost od požara Ovaj proizvod je sagoriv ali se ne klasifikuje kao zapaljiv. Na višim temperaturama se 
stvaraju zapaljive pare. 

Opasnost od eksplozije Granica za eksplozivnost u slučaju formiranja magle je oko 45 g / m³ vazduha. 
Produkti sagorevanja Pri normalnom sagorevanju ugljen dioksid (CO2) i para a pri nepotpunom sagorevanju i 

ugljen monoksid (CO), ugljovodonici NOx, H2O, SOx. 
Podpoglavlje 5.3. Savet za 

vatrogasce 

Sprečiti izlivanje proizvoda. Ako je moguće, pomeriti kontejnere i burad dalje od opasnog 
područja. Prosut proizvod koji se ne gori treba pokriti peskom ili penom. Koristiti sprejeve 
za vodu za hlađenje kontejnera i površina izloženih plamenu. Ako vatra ne može da se 
kontroliše, evakuisati oblast. 
Za požar u zatvorenim prostorijama, ljudi koji gase požar moraju da nose zaštitnu masku. 

  
Poglavlje 6 MERE U SLUČAJU UDESA 

Podpoglavlje 6.1. Lične mere 

predostrožnosti, zaštitna oprema i 

postupci u slučaju udesa 

Za osoblje koje nije zaduženo za hitne slučajeve  
Zaštitna oprema: Opisano u delu 8 
Procedura 
Izbegavati direktan kontakt sa prosutim materijalom. Obavesti osoblje za hitne slučajeve.  
Za osoblje koje je zaduženo za hitne slučajeve 
Zaštitna oprema:  
Kod malih prosipanja koristiti normalnu antistatik radnu odeću. Kod prosipanja velikih 
količina koristiti hemijski otporno odelo od antistatik materijala, ako je potrebno otpornao 
na toplotu. Radne rukavice moraju da obezbede adekvatnu zaštitu i hemijsku otpornost, 
konkretno od aromatičnih ugljovodonika. Rukavice od PVC-a nisu vodootporne, i nisu 
pogodne za hitnu upotrebu. Ako se dolazi u kontakt sa vrućim proizvodom rukavice treba da 
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su otporne na toplotu i toplotno izolovane. Potrebne su sigurnosne cipele ili čizme, antistatik 
da se ne klizaju, otporne na hemikalije. Radna kaciga. Naočari i / ili štitnik za  lice, ako se 
očekuje prskanje. Zaštitna maska za lice sa filterom za organske pare (i za H2S). Ako se 
situacija ne može u potpunosti proceniti, ili ako kiseonika nema dovoljno koristiti masku 
SCBA. 
Hitne procedure 
Obavesti lokalnie vlasti u skladu sa važećim propisima. 

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti 

koje se odnose na životnu sredinu 

Zaustaviti curenje ako je moguće bez rizika. Za mala prosipanja, absorbovati materijal sa 
suvom zemljom, peskom ili drugim inertnim nezapaljivim absorbensom i baciti u kontejner 
za otpad radi daljeg uklanjanja. Kod velikih prosipanja proizvod prikupiti i ukoliko nije 
kontaminiran vratiti na ponovnu upotrebu. Sprečiti odlazak u vodoslivove i odvodne kanale. 
Mogu se koristiti odbojnici koji absorbuju ili slični materijali. Postupati u skladu sa važećim 
zakonima i propisima. 

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba 

preduzeti i materijal za sprečavanje 

širenja i sanaciju 

Zemljište - Prosutu tečnost sa peskom, zemljom ili drugim odgovarajućim apsorbentima 
ograditi.Odložiti tečnosti i otpadne materijale u vodo i ulje otpornim posudama. Očistiti 
kontaminiranu površinu. Odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Kada je unutar zgrade ili 
zatvorenim prostorijama, obezbediti adekvatnu ventilaciju.  
Voda - U slučaju malih prosipanja u stajaćim vodama, proizvod ograditi sa plutajućim 
barijerama. Odložite u skladu sa relevantnim domaćim propisima. 
Ostale informacije 
Ne koristite rastvarače ili disperzante, osim ukoliko je potrebno a odobreno je od strane 
lokalnih vlasti. Preporučene mere zasnovane su na najverovatnijem scenariju za prosipanje 
za ovih materijala, međutim, lokalni uslovi (vetar, vazduh / voda temperature talasi / struja 
pravac i brzina) može značajno uticati na izbor odgovarajućih akcija. Lokalni propisi mogu 
propisati ili ograniči radnje koje treba preduzeti. 

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na 

druga poglavlja 

- 

  
Poglavlje 7 RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE 

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za 

bezbedno rukovanje 

Maksimalna temperatura pri manipulaciji i šaržiranju  = 70°C 
Ne postoji posebna procedura rukovanja ako postoji normalno održavanje higijene. Period 
izlaganja visokim temperaturama treba svesti na minimum. Ne dozvoliti kontaminaciju 
vodom. Izbegavati kontakt sa proizvodom, ne udisati pare.  

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno 

skladištenje uključujući i 

nekompatibilnosti 

Kontejnere držati zatvorene kada nisu u upotrebi. Skladištiti proizvod na hladnoj, suvoj i 
dobro provetrenoj površini, dalje od toplote ili izvora paljenja. Ne koristiti pritisak za 
pražnjenja kontejnera. Prazni kontejneri u kojima ostane malo proizvoda mogu biti opasni. 
Nemojte ih seći ili izlagati statičkom elektricitetu kao ni otvorenom plamenu. Toksični i 
neprijatnog mirisa gasovi se razvijaju ukoliko je temperatura skladištenja preko 45°C 
Držati dalje od otvorenog plamena - zabranjeno pušenje. 
Preporučena temperatura skladištenja: 0-40ºC. 

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini 

korišćenja hemikalija 

Nema 

  
Poglavlje 8 KONTROLA IZLOŽENOSTI 

Podpoglavlje 8.1. Parametri 

kontrole izloženosti 

ACGIH (TLV) za mineralna ulja 
TWA:  5mg/m3      (često i dugotrajno izlaganje za 8h radno vreme) 
STEL: 10 mg/m3     (kratkotrajno izlaganje) 

Podpoglavlje 8.2. Kontrola 

izloženosti i lična zaštita  

 

Opšte sigurnosne i higijenske mere: Obezbediti ventilaciju da bi održali koncentraciju uljanih para u vazduhu ispod preporučenih 
granica izlaganja. 

Zaštita ruku Koristiti rukavice koje su hemijski otporne. Preporuka su rukavice od nitrila ili PVC-a sa 
indeksom zaštite > 5 (vreme penetracije > 240min). Zameniti rukavice odmah u slučaju 
pucanja, cepanja ili drugih znakova oštećenja. 

Zaštita očiju Zaštitne naočare posebno ako se ulje rasprskava ili zagreva preko 50°C. 
Zaštita pri udisanju:  Koristiti adekvatnu ventilaciju. Mogu se koristiti dva tipa zaštite 1. gas maska, filter tip A i 

2. aparat za disanje 
Nezavisno od drugih mogućih akcija (tehničke izmene, operativne procedure, kao i druga 
sredstva za ograničavanje izloženosti radnika), potrebna je i lična zaštitna oprema. Otvorene 
ili dobro provetrene prostorije: u prisustvu uljnih isparenja i ako se sa proizvodom rukuje 
bez adekvatnih sredstava suzbijanja: koristiti totalnu ili polu-masku sa filterom za isparenja / 
aerosola.  
U slučaju da postoji značajno prisustvo isparenja (npr. na visokoj temperaturi), upotrebite 
pune ili polu-maske sa filterom za ugljovodonična isparenja.  
Zatvorene prostorije (npr. unutrašnjost skladišta): upotreba zaštitnih mera za disajne puteve 
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(gas-maska ili aparat za disanje), procenjuje se na osnovu specifične aktivnosti, kao i nivoa i 
trajanja predviđenog izlaganja. 

Zaštita od termičkih opasnosti Ukoliko je moguć kontakt sa vrućim proizvodom, rukavice trebaju biti otporne na toplotu i 
toplotno izolovane. 

Kontrola izloženosti životne 

sredine: 

Sprečiti prosipanja u vodotokove, zemlju i kanalizaciju. 

  
Poglavlje 9 FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA 
Podpoglavlje 9.1. Podaci o 

osnovnim fizičkim i hemijskim 

svojstvima hemikalije 

 

Izgled: Bistra tečnost 
Miris: Specifičan za proizvod 
Prag mirisa: Nema raspoloživih podataka 
pH: Nije primenljivo 
Tačka stinjavanja:  < -15 °C (ASTM D 97) 
Tačka ključanja /Opseg ključanja: Nije određena 
Tačka paljenja: min. 200oC  (ASTM D 93) 
Brzina isparavanja: Nema raspoloživih podataka 
Zapaljivost (čvrsto, gasovito) Nema raspoloživih podataka 
Donja granica 

zapaljivosti/eksplozivnosti: 

LEL ≥ 45g/m3 (aerosol) 

Napon pare: < 0.1hPa (20°C) 
Gustina pare: Nema raspoloživih podataka 
Relativna gustina, na 15.6 

0
C 0,860-0,910 g/cm3 (ISO 3675) 

Rastvorljivost u organskim rastvaračima, baznim uljima 
Koeficijent raspodele u sistemu n-

oktanol/voda: 

zanemarljivo 

Temperatura samopaljenja: > 300°C (DIN 51794) 
Temperatura razlaganja: Nema raspoloživih podataka 
Viskozitet na 100°C 7-41 mm2/s ( u zavisnosti od viskozitetne gradacije) 
Eksplozivna svojstva: Nema 
Oksidujuća svojstva: Nema 
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci - 
  
Poglavlje 10 REAKTIVNOST I STABILNOST 
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost Ne pokazuje nikakvu drugu reaktivnost osim onoga što je pomenuto u ovom poglavlju. 
Podpoglavlje 10.2. Hemijska 

stabilnost 

Proizvod je stabilan pri preporučenom načinu skladištenja i rukovanja 

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost 

nastanka opasnih reakcija 

Nema, pod normalnim uslovima sladištenja i rukovanja. Kontakt sa jakim oksidacionim 
sredstvima (peroksidi, hromati, itd) može izazvati opasnost od požara. Mešavina sa nitratima 
ili drugim jakim oksidacionim sredstvima (npr. hlorati, perhlorati, tečni kiseonik) može 
stvoriti eksplozivnu masu. Osetljivost na toplotu, trenje ili udare ne može se proceniti 
unapred. 

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje 

treba izbegavati 

Držati dalje od jakih oksidanata. Držati dalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora 
paljenja. Nemojte pušiti. Izbegavajte nagomilavanje elektrostatičkog naelektrisanja. 

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni 

materijali 

Jaki oksidacioni agensi. 

Podpoglavlje 10.6. Opasni 

proizvodi razgradnje 

CO, CO2, H2S, aldehidi, ketoni kao i proizvodi sagorevanja azota i sumpora. 
T. razlaganja > 350°C za mineralna ulja. Toksični i neprijatnog mirisa gasovi se razvijaju 
ukoliko je temperatura skladištenja preko 45°C 

  
Poglavlje 11 TOKSIKOLOŠKI PODACI 
Podpoglavlje 11.1. Podaci o 

toksičnim efektima  

 

Akutna toksičnost: Ovaj proizvod sadrži bazna ulja koja mogu biti rafinisana raznim procesima uključujući 
ekstrakciju rastvaračima, hidrokrekovanje i dr. Ova ulja nisu na listi US-toksikološkog 
programa (NTP), kao ni na listi Međunarodne organizacije za istraživanje kancera (IARC) 
kao karcinogeno ili verovatno karcinogeno za ljude. 
-mineralna ulja: LD50 oralno, pacov > 5000 mg/kg 
                             LD50 dermalno, zec > 2000 mg/kg 
                             ATE (oral) 5000 mg/kg 
                             ATE (dermal) 2000 mg/kg 

Korozivno oštećenje kože / iritacija Pri produženom ili učestalom kontaktu sa kožom može se javiti crvenilo, iritacija ili 
dermatitis usled efekta odmašćivanja. 
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Teško oštećenje oka / iritacija oka Dovodi do teškog oštećenja oka. 
Senzibilitacija respiratornih 

organa ili kože  

Nema raspoloživih podataka 

Mutagenost germinativnih ćelija Nema raspoloživih podataka 
Karcinogenost Nije klasifikovano (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za opasnost nisu ispunjeni). 

PCA < 3% (DMSO metoda, IP 346)  ne može se klasifikovati kao kancerogena supstanca 
prema SKS-u u skladu sa GHS (Sl. gl. 48/14), Napomena L. 

Toksičnost po reprodukciju Nema raspoloživih podataka 
Specifična toksičnost za ciljni 

organ –jednokratna izloženost 

Pri produženom ili učestalom kontaktu sa kožom može se javiti crvenilo, iritacija ili 
dermatitis usled efekta odmašćivanja. U dodiru sa očima može izazvati crvenilo i iritaciju. 

Specifična toksičnost za ciljni 

organ –višekratna izloženost 

Nema raspoloživih podataka 

Opasnost od aspiracije Nema raspoloživih podataka 
  
Poglavlje 12 EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI 
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost Nisu dostupni specifični ekotoksikološki podaci za ovaj proizvod.  

 -mineralna ulja:   LC50 ribe  >100mg/l (LL 50) 
                                EC50 Dafnije  > 10000 mg/l WAF ,48 h (OECD 202) 
-Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric acid with phosphorus 

oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched) 
LC 50(Rainbow Trout, 4 Days): 24 mg/l 
NOEC(Rainbow Trout, 4 Days): 3,2 mg/l 
LC 50(Fathead Minnow, 4 Days): 8,5 mg/l 
 
EC 50(Water flea (Daphnia magna), 2 d):91,4 mg/l 
EC 50(Water flea (Daphnia magna), 21 d): 0,66 mg/l 
NOEC(Water flea (Daphnia magna), 21 d): 0,12 mg/l 

EC 50(Green algae (selenastrum capricomutum), 4 Days): 6,4 mg/l 
NOEC(Green algae (selenastrum capricomutum), 4 Days): 1,7 mg/l 
 
 -1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and 

tert-nonanethiol 
                 
LC 50(Fathead Minnow, 4 d): >1 000 mg/l 
NOEC(Fathead Minnow, 4 d): 1 000 mg/ l 
 
EC 50(Water flea (Daphnia magna), 2 d):41 mg/l 
NOEC(Water flea (Daphnia magna), 2 d):32 mg/ 
 
-N-Cis-9-octadecenyl-1,3-propanediamine 

                   LC50 ribe  = 0,1-1mg/l 
-Oleylamine 

                         LC50 ribe  = 0,1-1mg/l 
Nekontrolisano ispuštanje u životnu sredinu, ipak može proizvesti zagađenje različitih 
životnih staništa (zemljišta, podzemnih i površinskih voda. 
Ovaj proizvod nije rastvorljiv u vodi. On pluta na vodi i formira film na površini. Šteta za 
vodene organizme je mehaničke vrste. 

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i 

razgradljivost 

Najznačajnije sastojke proizvoda treba smatrati kao "inherentno biorazgradive", ali ne "lako 
biorazgradive", i oni mogu biti umereno perzistentni, naročito u anaerobnim uslovima. 

 

Supstanca 
konc, (%) Tip testa 

Trajanje 
testa 

(dani) 
% degradacije 

< 0.78 Inherent/Slu
dge 

28 3.6 

< 0.78 Strum 28 -10 

Reaction products of 
bis(4-methylpentan-2-yl) 
dithiophosphoric acid 
with phosphorus oxide, 
propylene oxide and 
amines, C12-14 alkyl 
(branched) 

< 0.78 Strum 28 7.4 

Podpoglavlje 12.3. Potencijal 

bioakumulacije 

Bioakumulacija se ne očekuje u skladu sa veoma niskom rastvorljivosti u vodi. 
za mineralno ulje  Log Kow = 3.9-6 
-1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-
nonanethiol   Log Kow 9,4 



   BL FAMIHIPO Strana 7 od 9 
 

-Oleylamine Log Kow 6 
 

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u 

zemljištu 

- Ne postoje informacije za proizvod. 
 

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i 

vPvB 

Ova smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao PBT i vPvB. 

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni 

efekti 

Nema 

  
Poglavlje 13 ODLAGANJE 

Podpoglavlje 13.1. Metode 

tretmana otpada 

 

Nekorišćeno ulje:   Mora se ukloniti ili spaliti u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. 
Otpadno ulje:        
Otpadna ulja su sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva koja su neupotrebljiva za svrhu za 
koju su prvobitno bila namenjena kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska, brodska 
ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i 
uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje voda i emulzije.   
Zabranjeno je: 

1. isuštanje ili prosipanje otpadnih ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode 
i u kanalizaciju; 

2. konačno odlaganje otpadnih ulja i nekontrolisano ispuštanje ostataka od prerade 
otpadnih ulja; 

3. mešanje otpadnih ulja tokom sakupljanja i skladištenja sa PCB i korišćenim PCB ili 
halogenim materijama koje nisu otpadna ulja, ili ih mešati sa opasnim otpadom; 

4. svaka vrsta prerade otpadnih ulja koja zagadjuje vazduh u koncentracijama iznad 
propisanih graničnih vrednosti. 

Mora se ukloniti ili spaliti u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. Korišćeno hipoidno 
ulje se nalazi na listi opasnog otpada EU pod oznakom EWC-br: 13 02 05*. 
U cilju očuvanja i zaštite životne sredine potrebno je kontrolisano odlagati iskorišćeno ulje i 
praznu ambalažu. 
Kontaminirano pakovanje reciklirati ili uništiti u skladu sa važećim propisima. EWC-br: 15 
01 10*.  
(Zakon o upravljanju otpadom (Sl. g. RS 36/2009; 88/2010)) 

Oznaka prema katalogu otpada: 13 02 05* 

  
Poglavlje 14 PODACI O TRANSPORTU 

Podpoglavlje 14.1. UN broj Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
Podpoglavlje 14.2. UN naziv za 

teret u transportu 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti 

u transportu 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

Podpoglavlje 14.4 Ambalažna 

grupa 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

Podpoglavlje 14.5. Opasnost po 

životnu sredinu 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

ADR Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
IMDG Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
RID Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
ICAO/IATA Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
Podpoglavlje 14.6. Posebne 

predostrožnosti za korisnika 

Nema 

Podpoglavlje 14.7. Transport u 

rasutom stanju 

- 

  
Poglavlje 15 REGULATORNI PODACI 
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 Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa 

bezbednošću, zdravljem i životnom 

sredinom  

-Propisi- Republika Srbija: 
 
-Zakon o hemikalijama, 
-Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog 
proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje, 
UN,  
-Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci, 
-Pravilnik o sadržaju bezbedonosnog lista, 
-Zakon o upravljanju otpadom, 
-Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, 
-Odluka o objavljivanju Aneksa A i B Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu 
opisanih materija / ADR, 
-Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, 
-Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja 
hemikalija. 
 

Podpoglavlje 15.2. Procena 

bezbednosti hemikalije  

Nije urađena procena bezbednosti hemikalije. 

  
Poglavlje 16 OSTALI PODACI 
Izmene i dopune BL: Revizija br. 4 / 15.09.2017. 

Poglavlje 3 - Dopuna podataka u delu identifikacija  SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA  

 

Revizija br. 3 / 03.05.2017. 

Izmena u elementima obeležavanja. 
 
Revizija br. 2 / 01.12.2016. 

Izmena Logo-a 
Poglavlje 15 ( Podpoglavlje 15.1.) – izmene u propisima u vezi sa bezbednošću, zdravljem i 
životnom sredinom, 
Poglavlje 16 Izmena spiska literature i izvora podataka korišćenih za izradu BL i relevantnih 
obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o predostrožnosti 
 

Revizija br. 1 / 01.06.2015 

Poglavlje 1( Podpoglavlje 1.3.) –Izmena u imenu firme, 
Poglavlje 2- usklađivanje klasifikacije proizvoda prema GHS pravilniku, 
Poglavlje 3- brisanje starih podataka po DPD-u i unošenje podataka vezanih za novu 
klasifikaciju po GHS-u, 
Poglavlje 11- izmene podpoglavlja u skladu sa novom klasifikacijom po GHS-u, 
Poglavlje 12- Dodati novi podaci, 
Poglavlje 15 ( Podpoglavlje 15.1.) – izmene u propisima u vezi sa bezbednošću, zdravljem i 
životnom sredinom, 
Poglavlje 16- Unos novih skraćenica i akronima, kao i izmena spiska literature i izvora 
podataka korišćenih za izradu BL i relevantnih obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o 
predostrožnosti. 
 

Spisak skraćenica i akronima: ADR European Agreement Concerning The International Carriage Of Dangerous Goods By 
Road 
ACGIH American Conference of Industrial Hygienists 
ASTM American Society for Testing and Materials 
ATE Acute Toxicity Estimates 
BL Bezbedonosni List 
CAS Chemical Abstract Services 
CLP Classification, Labelling And Packaging 
DIN German Institute for Standardization 
DMSO Dimethyl Sulfoxide 
DPD Dangerous Preparations Direcfive 
EbC Effective Concentration 
EC European Commission 
EC European Community Number 
EC50 Half Maximal Effective Concentration 
EWC European Waste Catalogue 
GHS Globally Harmonised System 
IARC International Agency for Research on Cancer 
IATA International Air Transport Association 
ICAO International Civil Aviation Organization 
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IMDG International Maritime Dangerous Goods 

IP International Petroleum 
ISO International Organization For Standardization 
LEL Lower Explosive Limit 
LD Lethal Dosage 
NOEC No Observed Effect Concentration 
NTP  National Toxicology Program 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
Pow Octanol Wather Partition Coefficient 
PCA- Polycyclic Aromatics 
PVC Polyvinyl Chloride 
RID Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 
SAE Society of Automotive Engineers 
SCBA Self-Contained Breathing Apparatus 
Sl.gl.RS Službeni Glasnik Republike Srbije 
SKS Spisak Klasifikovanih Supstanci 
STEL Short-Term Exposure Limit 
TLV Threshold Limit Value 
TWA Time Weighted Average 
vPvB Very Persistent, Very Bioaccumulative 
WAF Water Accommodated Fractions 
VMA Vojno Medicinska Akademija 
UN United Nations 
US United States 
 

Spisak literature i izvora podataka 

korišćenih za izradu BL: 

 
-Zakon o hemikalijama  
-Pravilnik o sadržaju bezbedonosnog lista, 
-Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog 
proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje, 
UN, 
-Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci, 
-Rezultati laboratorijskih ispitivanja,  
-BL za sirovine. 
 

Spisak svih relevantnih 

obaveštenja o opasnosti sa 

pripadajućim tekstom: 

 
H290 Može biti korozivno za metale  
H302 Štetno ako se proguta  
H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva  
H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka 
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži 
H318 Dovodi do teškog oštećenja oka 
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa 
H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja  
H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja  
H400 Veoma toksično po živi svet u vodi 
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
 

 

 
 

 

 

Informacije u ovoj Bezbednosnoj listi namenjene su svima koji koriste, rukuju, 

prodaju ili transportuju ovaj proizvod. Informacije ovde sadržane zasnovane su na 

sadašnjem stadijumu našeg znanja i podložne su izmeni. Korisnici našeg proizvoda 

moraju da preuzmu odgovornost za poštovanje postojećih zakona i propisa. 
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 Datum izrade verzije br.1: 15.01.2013. 
 Revizija br. 4 / 15.09.2017. 
 Datum prethodne revizije: 03.05.2017. 
 Verzija br. 5 
 
 
 
 
 

BEZBEDNOSNI LIST 
                
Izrađen po pravilniku o sadržaju Bezbednosnog lista ( "Sl. glasnik RS", бр. 100/11) 
koji je usklađen sa direktivom 453/2010/EC          
Poglavlje 1 IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA 

HEMIKALIJU U PROMET 
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija 

hemikalije 
FAMHIPO 80W;                   FAMHIPO 90;                FAMHIPO 140;  

FAMHIPO 80EP;                  FAMHIPO 90EP;           FAMHIPO 140EP;  

FAMHIPO 80W-90 GL-4;    FAMHIPO 85W-140 GL-4 
Podpoglavlje 1.2.  

Identifikovani načini korišćenja 

hemikalije:   

Načini korišćenja koji se ne 

preporučuju: 

 
Ulje za transmisije  
 
Za konkretan savet primene videti odgovarajuću  tehničku informaciju ili konsultujte 
predstavnika naše firme. 

Podpoglavlje 1.3. Podaci o 

snabdevaču 

Proizvođač - FABRIKA MAZIVA A.D.  
Jug Bogdanova 42, Poš. Fah 78; 37000 Kruševac; Srbija, 
Tel: (+381) 37. 41 18 00; Fax: (+381) 37. 42 62 41,  sds@fam.co.rs 

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za 

hitne slučajeve 

FABRIKA MAZIVA A.D. tel: (+381) 37. 41 18 00  08-16h;   
Centar za kontrolu trovanja -VMA tel: (+381) 11. 36 09 640  00-24h; 

  
Poglavlje 2 IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 
Podpoglavlje  2.1. Klasifikacija 

hemikalije 

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju 
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za 
klasifikaciju i obeležavanje UN (CLP/GHS), (Sl. gl. RS br. 105/2013 i 52/2017) 

     Senzib. kože 1B, H317 

     Irit.oka 2, H319 

     Vod.živ.sred.-hron 3, H412  

Tekstovi obaveštenja o opasnosti dati su u Poglavlju 16 
Podpoglavlje 2.2. Elementi 

obeležavanja 

 

GHS piktogram:   

 

 

 

 

 

Reč upozorenja: 

 

Obaveštenje o opasnosti: 

 

 

 

Obaveštenje o merama 

predostrožnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i 
određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i 
obeležavanje UN (CLP/GHS), (Sl. gl. RS br. 105/2013 i 52/2017) 

:   
 
 
 
 
 
PAŽNJA 
 
H317   Može da izazove alergijske reakcije na koži 
H319   Dovodi do jake iritacije oka 
H412   Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
 
P102    Čuvati van domašaja dece 
P273    Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.  
P280    Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.  
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.  
P305 + P351 + P338  AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. 
Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa 
ispiranjem.  
P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje.  
P337+P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.  
P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa lokalnim / regionalnim / nacionalnim 
/međunarodnim propisima.  
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Komponenta koja određuje 

kategoriju opasnosti: 

 
Sadrži Polysulfides, di-tert-Bu. Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl) 
dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl 
(branched) 

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti  
Opasnost po zdravlje: Nema posebnih opasnosti ukoliko se poštuju propisi – uputstva za skladištenje i rukovanje. 
Opasnost po životnu sredinu:  Može se napraviti uljani film prilikom prosipanja i time sprečiti prodor kiseonika u vodu.  
PBT / vPvB Ova smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao PBT i vPvB. 
  
Poglavlje 3 SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA 
Podpoglavlje 3.1. Podaci o 

sastojcima supstance: 
Nije primenljivo 

 

Podpoglavlje 3.2. Podaci o 

sastojcima smeše: 

 konc. % 
(m/m) 

Identifikator 
Klasifikacija 
(CLP/GHS) 

Uljа zа podmаzivаnje(nаftа), C24 - 50, 
rаstvаrаčem ekstrаhovаnа, 
depаrаfinisаnа (devoskovаnа), 
hidrogenizovаnа 

Indeks br: 649-530-00-X 
CAS: 101316-72-7 
EC: 309-877-7 
REACH br:01-2119489969-06 
 

Nije klasifikovano 

Uljа zа podmаzivаnje (nаftа), C>25 
rаstvаrаčem ekstrаhovаnа, 
deаsfаltovаnа, depаrаfinisаnа 
(devoskovаnа), hidrogenizovаnа; 

>95,0  
  Indeks br: 649-527-00-3 

CAS: 101316-69-2 
EC: 309-874-0 
REACH br: 01-2119486948-13 
 

Nije klasifikovano 

Polysulfides, di-tert-Bu < 3,20 Indeks br: / 
CAS: 68937-96-2 
EC: 273-103-3 
REACH br: 01-2119540515-43 
 

-Vod. živ. sred. –hron. 3, H412 
-Senzib. kože 1B, H317 

Reaction products of bis(4- 
methylpentan-2-yl) dithiophosphoric 
acid with phosphorus oxide, 
propylene oxide and amines, C12-14 
alkyl (branched) 

<0.80 Indeks br: / 
EC: 931-384-6 
REACH br: 01-2119493620-38 
 

  -Ak. Toks. 4, H302 
  -Vod. živ. sred.-hron. 2, H411 
  -Ošt.oka 1, H318 
  -Senzib. kože 1B, H317 

1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione,  
reaction products with hydrogen  
peroxide and tert-nonanethiol 

<0.40 Indeks br: / 
CAS: 91648-65-6 
EC: 293-927-7 
REACH br: 01-2119976351-35 
 

-Vod. živ. sred. –hron. 3, H412 
 

N-Cis-9-octadecenyl-1,3-
propanediamine 
 

<0.40 Indeks br: / 
CAS: 7173-62-8 
EC: 230-528-9 
REACH br: 01-2119487002-46 

   -Ošt.oka 1, H318 
   -Kor. kože 1B, H314 
    -Vod. živ. sred. –ak 1 H400 
   -Vod. živ. sred. –hron 1 H410 
   -Ak. Toks. 4, H302 
   -Spec. Toks – VI1, H372 
   -Kor.met 1, H290 
 

Oleylamine <0.04 Indeks br: 612-283-00-3 
CAS: 112-90-3 
EC: 204-015-5 
REACH br: u procesu 
predregistracije 
 
 

    -Ošt.oka 1, H318 
    -Vod. živ. sred. –ak 1 H400 
    -Vod. živ. sred. –hron 1 H410 
    -Asp. 1 , H304 
    -Kor. kože 1B, H314 
    -Spec. Toks – VI 2, H373 
    -Spec. Toks – JI 3, H335 
    -Ak. Toks. 4, H302 
 

 Bazno ulje, ekstrahovano rastvaračima, hidrogenizovano -  PCA < 3% (DMSO metoda, IP 
346)  ne može se klasifikovati kao karcinogena supstanca prema SKS-u u skladu sa GHS (Sl. 
gl. 48/14), Napomena L. 

  
Poglavlje 4 MERE PRVE POMOĆI 
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve  
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pomoći 

Oči: Oči ispirati najmanje 10 minuta držeći ih otvorene, sa velikom količinom vode. Kontaktna 
sočiva treba skinuti. Potražiti lekarsku pomoć u slučaju iritacije, zamagljenog vida ili otoka. 

Koža:  Ukoliko je odeća i obuća natopljena materijalom treba je skinuti. Oprati kožu sapunom i 
vodom. Odeću i obuću oprati pre ponovnog korišćenja.Potražiti lekarsku pomoć ako iritacija 
kože, otok ili crvenilo ne nestaju.U slučaju kontakta sa vrućim proizvodom hladiti kožu sa 
dosta hladne vode i prekriti gazom ili čistom krpom. Ne koristiti hanzaplast i masti bez 
konsultacije sa doktorom. Ne stavljati led na opekotine. 

Inhalacija: Udisanje je nije verovano zbog niskog pritiska pare supstance na sobnoj temperaturi. 
Izloženost isparenjima se dešava kada se hemikalijom rukuje na visokim temperaturama sa 
slabom ventilacijom. U slučaju simptoma koji proističu iz udisanja isparenja proizvoda, 
magle ili pare izloženu osobu prebaciti u prostoriju sa svežim vazduhom. Ako je žrtva u 
nesvesti i ne diše osigurati da ne postoji opstrukcija disanja i dati veštačko disanje od strane 
stručnog osoblja. Dati kiseonik ako je potrebno. Ukoliko se pojavi kašalj i problemi sa 
disanjem potražiti lekarsku pomoć. 

Unošenje u stomak: NE IZAZIVATI POVRAĆANJE. Ako je osoba svesna, isprati usta vodom, bez gutanja. 
Javiti se lekaru. U slučaju spontanog povraćanja, držati glavu nisko, da bi se izbegao rizik od 
udisanja u pluća. Ne davati ništa za piće osobi koja je bez svesti. 

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji 

simptomi i efekti, akutni i odloženi 

 

Simptomi / povrede nakon 

kontakta sa očima 

Pri kontaktu sa očima može prouzrokovati prolaznu blagu iritaciju. Kontakt sa toplim 
proizvodom ili isparenja mogu da izazovu opekotine. 

Simptomi / povrede nakon 

kontakta sa kožom 

Dugotrajni i učestali kontakt sa kožom može izazvati crvenilo, iritaciju i dermatitis, usled 
efekata odmašćivanja kože. Kontakt sa vrućim proizvodom može izazvati opekotine. 

Simptomi / povrede nakon 

udisanja 

Pri normalnim uslovima, na sobnoj temperaturi, koncentracija u vazduhu je zanemarljiva. 
Značajne koncentracije može biti samo ako se proizvod koristi na visokoj temperaturi ili u 
slučaju rasprskavanja i magle. U ovim slučajevima preduga izloženost parama može izazvati 
iritaciju disajnih puteva, mučninu i vrtoglavicu. 

Simptomi / povrede nakon 

unošenja u stomak 

Ne očekuju se značajni simptomi. Može se pojaviti mučnina i proliv. 
 

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska 

pomoć i poseban tretman 

Ako postoji bilo kakva sumnja od udisanja H2S (vodonik sulfida), osobu treba odmah poslati 
u bolnicu. Odmah početi veštačko disanje, ako je disanje je prestalo. Dati kiseonik ako je 
potrebno. Tražite medicinsku pažnju u svim slučajevima teških opekotina. U slučaju gutanja, 
zbog mogućeg prolaska para u pluća, potražiti lekarsku pomoć.Ne čekati da se razviju 
simptomi. 

  
Poglavlje 5 MERE ZA GAŠENJE POŽARA 
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za 

gašenje požara: 

Ugljen dioksid (CO2), pena, suva sredstva za gašenje, zemlja ili pesak. Voda i pena mogu da 
izazovu penjenje. Koristiti vodu za hlađenje kontejnera koji su izloženi požaru. 

Podpoglavlje 5.2. Posebne 

opasnosti koje mogu nastati od 

supstanci i smeša 

 

Opasnost od požara Ovaj proizvod je sagoriv ali se ne klasifikuje kao zapaljiv. Na višim temperaturama se 
stvaraju zapaljive pare. 

Opasnost od eksplozije Granica za eksplozivnost u slučaju formiranja magle je oko 45 g / m³ vazduha. 
Produkti sagorevanja Pri normalnom sagorevanju ugljen dioksid (CO2) i para a pri nepotpunom sagorevanju i 

ugljen monoksid (CO), ugljovodonici NOx, H2O, SOx. 
Podpoglavlje 5.3. Savet za 

vatrogasce 

Sprečiti izlivanje proizvoda. Ako je moguće, pomeriti kontejnere i burad dalje od opasnog 
područja. Prosut proizvod koji se ne gori treba pokriti peskom ili penom. Koristiti sprejeve 
za vodu za hlađenje kontejnera i površina izloženih plamenu. Ako vatra ne može da se 
kontroliše, evakuisati oblast. 
Za požar u zatvorenim prostorijama, ljudi koji gase požar moraju da nose zaštitnu masku. 

  
Poglavlje 6 MERE U SLUČAJU UDESA 

Podpoglavlje 6.1. Lične mere 

predostrožnosti, zaštitna oprema i 

postupci u slučaju udesa 

Za osoblje koje nije zaduženo za hitne slučajeve  
Zaštitna oprema: Opisano u delu 8 
Procedura 
Izbegavati direktan kontakt sa prosutim materijalom. Obavesti osoblje za hitne slučajeve.  
Za osoblje koje je zaduženo za hitne slučajeve 
Zaštitna oprema:  
Kod malih prosipanja koristiti normalnu antistatik radnu odeću. Kod prosipanja velikih 
količina koristiti hemijski otporno odelo od antistatik materijala, ako je potrebno otpornao 
na toplotu. Radne rukavice moraju da obezbede adekvatnu zaštitu i hemijsku otpornost, 
konkretno od aromatičnih ugljovodonika. Rukavice od PVC-a nisu vodootporne, i nisu 
pogodne za hitnu upotrebu. Ako se dolazi u kontakt sa vrućim proizvodom rukavice treba da 
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su otporne na toplotu i toplotno izolovane. Potrebne su sigurnosne cipele ili čizme, antistatik 
da se ne klizaju, otporne na hemikalije. Radna kaciga. Naočari i / ili štitnik za  lice, ako se 
očekuje prskanje. Zaštitna maska za lice sa filterom za organske pare (i za H2S). Ako se 
situacija ne može u potpunosti proceniti, ili ako kiseonika nema dovoljno koristiti masku 
SCBA. 
Hitne procedure 
Obavesti lokalnie vlasti u skladu sa važećim propisima. 

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti 

koje se odnose na životnu sredinu 

Zaustaviti curenje ako je moguće bez rizika. Za mala prosipanja, absorbovati materijal sa 
suvom zemljom, peskom ili drugim inertnim nezapaljivim absorbensom i baciti u kontejner 
za otpad radi daljeg uklanjanja. Kod velikih prosipanja proizvod prikupiti i ukoliko nije 
kontaminiran vratiti na ponovnu upotrebu. Sprečiti odlazak u vodoslivove i odvodne kanale. 
Mogu se koristiti odbojnici koji absorbuju ili slični materijali. Postupati u skladu sa važećim 
zakonima i propisima. 

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba 

preduzeti i materijal za sprečavanje 

širenja i sanaciju 

Zemljište - Prosutu tečnost sa peskom, zemljom ili drugim odgovarajućim apsorbentima 
ograditi.Odložiti tečnosti i otpadne materijale u vodo i ulje otpornim posudama. Očistiti 
kontaminiranu površinu. Odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Kada je unutar zgrade ili 
zatvorenim prostorijama, obezbediti adekvatnu ventilaciju.  
Voda - U slučaju malih prosipanja u stajaćim vodama, proizvod ograditi sa plutajućim 
barijerama. Odložite u skladu sa relevantnim domaćim propisima. 
Ostale informacije 
Ne koristite rastvarače ili disperzante, osim ukoliko je potrebno a odobreno je od strane 
lokalnih vlasti. Preporučene mere zasnovane su na najverovatnijem scenariju za prosipanje 
za ovih materijala, međutim, lokalni uslovi (vetar, vazduh / voda temperature talasi / struja 
pravac i brzina) može značajno uticati na izbor odgovarajućih akcija. Lokalni propisi mogu 
propisati ili ograniči radnje koje treba preduzeti. 

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na 

druga poglavlja 

- 

  
Poglavlje 7 RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE 

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za 

bezbedno rukovanje 

Maksimalna temperatura pri manipulaciji i šaržiranju  = 70°C 
Ne postoji posebna procedura rukovanja ako postoji normalno održavanje higijene. Period 
izlaganja visokim temperaturama treba svesti na minimum. Ne dozvoliti kontaminaciju 
vodom. Izbegavati kontakt sa proizvodom, ne udisati pare.  

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno 

skladištenje uključujući i 

nekompatibilnosti 

Kontejnere držati zatvorene kada nisu u upotrebi. Skladištiti proizvod na hladnoj, suvoj i 
dobro provetrenoj površini, dalje od toplote ili izvora paljenja. Ne koristiti pritisak za 
pražnjenja kontejnera. Prazni kontejneri u kojima ostane malo proizvoda mogu biti opasni. 
Nemojte ih seći ili izlagati statičkom elektricitetu kao ni otvorenom plamenu. Toksični i 
neprijatnog mirisa gasovi se razvijaju ukoliko je temperatura skladištenja preko 45°C 
Držati dalje od otvorenog plamena - zabranjeno pušenje. 
Preporučena temperatura skladištenja: 0-40ºC. 

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini 

korišćenja hemikalija 

Nema 

  
Poglavlje 8 KONTROLA IZLOŽENOSTI 

Podpoglavlje 8.1. Parametri 

kontrole izloženosti 

ACGIH (TLV) za mineralna ulja 
TWA:  5mg/m3      (često i dugotrajno izlaganje za 8h radno vreme) 
STEL: 10 mg/m3     (kratkotrajno izlaganje) 

Podpoglavlje 8.2. Kontrola 

izloženosti i lična zaštita  

 

Opšte sigurnosne i higijenske mere: Obezbediti ventilaciju da bi održali koncentraciju uljanih para u vazduhu ispod preporučenih 
granica izlaganja. 

Zaštita ruku Koristiti rukavice koje su hemijski otporne. Preporuka su rukavice od nitrila ili PVC-a sa 
indeksom zaštite > 5 (vreme penetracije > 240min). Zameniti rukavice odmah u slučaju 
pucanja, cepanja ili drugih znakova oštećenja. 

Zaštita očiju Zaštitne naočare posebno ako se ulje rasprskava ili zagreva preko 50°C. 
Zaštita pri udisanju:  Koristiti adekvatnu ventilaciju. Mogu se koristiti dva tipa zaštite 1. gas maska, filter tip A i 

2. aparat za disanje 
Nezavisno od drugih mogućih akcija (tehničke izmene, operativne procedure, kao i druga 
sredstva za ograničavanje izloženosti radnika), potrebna je i lična zaštitna oprema. Otvorene 
ili dobro provetrene prostorije: u prisustvu uljnih isparenja i ako se sa proizvodom rukuje 
bez adekvatnih sredstava suzbijanja: koristiti totalnu ili polu-masku sa filterom za isparenja / 
aerosola.  
U slučaju da postoji značajno prisustvo isparenja (npr. na visokoj temperaturi), upotrebite 
pune ili polu-maske sa filterom za ugljovodonična isparenja.  
Zatvorene prostorije (npr. unutrašnjost skladišta): upotreba zaštitnih mera za disajne puteve 
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(gas-maska ili aparat za disanje), procenjuje se na osnovu specifične aktivnosti, kao i nivoa i 
trajanja predviđenog izlaganja. 

Zaštita od termičkih opasnosti Ukoliko je moguć kontakt sa vrućim proizvodom, rukavice trebaju biti otporne na toplotu i 
toplotno izolovane. 

Kontrola izloženosti životne 

sredine: 

Sprečiti prosipanja u vodotokove, zemlju i kanalizaciju. 

  
Poglavlje 9 FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA 
Podpoglavlje 9.1. Podaci o 

osnovnim fizičkim i hemijskim 

svojstvima hemikalije 

 

Izgled: Bistra tečnost 
Miris: Specifičan za proizvod 
Prag mirisa: Nema raspoloživih podataka 
pH: Nije primenljivo 
Tačka stinjavanja:  < -15 °C (ASTM D 97) 
Tačka ključanja /Opseg ključanja: Nije određena 
Tačka paljenja: min. 200oC  (ASTM D 93) 
Brzina isparavanja: Nema raspoloživih podataka 
Zapaljivost (čvrsto, gasovito) Nema raspoloživih podataka 
Donja granica 

zapaljivosti/eksplozivnosti: 

LEL ≥ 45g/m3 (aerosol) 

Napon pare: < 0.1hPa (20°C) 
Gustina pare: Nema raspoloživih podataka 
Relativna gustina, na 15.6 

0
C 0,860-0,910 g/cm3 (ISO 3675) 

Rastvorljivost u organskim rastvaračima, baznim uljima 
Koeficijent raspodele u sistemu n-

oktanol/voda: 

zanemarljivo 

Temperatura samopaljenja: > 300°C (DIN 51794) 
Temperatura razlaganja: Nema raspoloživih podataka 
Viskozitet na 100°C 7-41 mm2/s ( u zavisnosti od viskozitetne gradacije) 
Eksplozivna svojstva: Nema 
Oksidujuća svojstva: Nema 
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci - 
  
Poglavlje 10 REAKTIVNOST I STABILNOST 
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost Ne pokazuje nikakvu drugu reaktivnost osim onoga što je pomenuto u ovom poglavlju. 
Podpoglavlje 10.2. Hemijska 

stabilnost 

Proizvod je stabilan pri preporučenom načinu skladištenja i rukovanja 

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost 

nastanka opasnih reakcija 

Nema, pod normalnim uslovima sladištenja i rukovanja. Kontakt sa jakim oksidacionim 
sredstvima (peroksidi, hromati, itd) može izazvati opasnost od požara. Mešavina sa nitratima 
ili drugim jakim oksidacionim sredstvima (npr. hlorati, perhlorati, tečni kiseonik) može 
stvoriti eksplozivnu masu. Osetljivost na toplotu, trenje ili udare ne može se proceniti 
unapred. 

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje 

treba izbegavati 

Držati dalje od jakih oksidanata. Držati dalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora 
paljenja. Nemojte pušiti. Izbegavajte nagomilavanje elektrostatičkog naelektrisanja. 

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni 

materijali 

Jaki oksidacioni agensi. 

Podpoglavlje 10.6. Opasni 

proizvodi razgradnje 

CO, CO2, H2S, aldehidi, ketoni kao i proizvodi sagorevanja azota i sumpora. 
T. razlaganja > 350°C za mineralna ulja. Toksični i neprijatnog mirisa gasovi se razvijaju 
ukoliko je temperatura skladištenja preko 45°C 

  
Poglavlje 11 TOKSIKOLOŠKI PODACI 
Podpoglavlje 11.1. Podaci o 

toksičnim efektima  

 

Akutna toksičnost: Ovaj proizvod sadrži bazna ulja koja mogu biti rafinisana raznim procesima uključujući 
ekstrakciju rastvaračima, hidrokrekovanje i dr. Ova ulja nisu na listi US-toksikološkog 
programa (NTP), kao ni na listi Međunarodne organizacije za istraživanje kancera (IARC) 
kao karcinogeno ili verovatno karcinogeno za ljude. 
-mineralna ulja: LD50 oralno, pacov > 5000 mg/kg 
                             LD50 dermalno, zec > 2000 mg/kg 
                             ATE (oral) 5000 mg/kg 
                             ATE (dermal) 2000 mg/kg 

Korozivno oštećenje kože / iritacija Pri produženom ili učestalom kontaktu sa kožom može se javiti crvenilo, iritacija ili 
dermatitis usled efekta odmašćivanja. 
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Teško oštećenje oka / iritacija oka Dovodi do teškog oštećenja oka. 
Senzibilitacija respiratornih 

organa ili kože  

Nema raspoloživih podataka 

Mutagenost germinativnih ćelija Nema raspoloživih podataka 
Karcinogenost Nije klasifikovano (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za opasnost nisu ispunjeni). 

PCA < 3% (DMSO metoda, IP 346)  ne može se klasifikovati kao kancerogena supstanca 
prema SKS-u u skladu sa GHS (Sl. gl. 48/14), Napomena L. 

Toksičnost po reprodukciju Nema raspoloživih podataka 
Specifična toksičnost za ciljni 

organ –jednokratna izloženost 

Pri produženom ili učestalom kontaktu sa kožom može se javiti crvenilo, iritacija ili 
dermatitis usled efekta odmašćivanja. U dodiru sa očima može izazvati crvenilo i iritaciju. 

Specifična toksičnost za ciljni 

organ –višekratna izloženost 

Nema raspoloživih podataka 

Opasnost od aspiracije Nema raspoloživih podataka 
  
Poglavlje 12 EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI 
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost Nisu dostupni specifični ekotoksikološki podaci za ovaj proizvod.  

 -mineralna ulja:   LC50 ribe  >100mg/l (LL 50) 
                                EC50 Dafnije  > 10000 mg/l WAF ,48 h (OECD 202) 
-Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric acid with phosphorus 

oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched) 
LC 50(Rainbow Trout, 4 Days): 24 mg/l 
NOEC(Rainbow Trout, 4 Days): 3,2 mg/l 
LC 50(Fathead Minnow, 4 Days): 8,5 mg/l 
 
EC 50(Water flea (Daphnia magna), 2 d):91,4 mg/l 
EC 50(Water flea (Daphnia magna), 21 d): 0,66 mg/l 
NOEC(Water flea (Daphnia magna), 21 d): 0,12 mg/l 

EC 50(Green algae (selenastrum capricomutum), 4 Days): 6,4 mg/l 
NOEC(Green algae (selenastrum capricomutum), 4 Days): 1,7 mg/l 
 
 -1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and 

tert-nonanethiol 
                 
LC 50(Fathead Minnow, 4 d): >1 000 mg/l 
NOEC(Fathead Minnow, 4 d): 1 000 mg/ l 
 
EC 50(Water flea (Daphnia magna), 2 d):41 mg/l 
NOEC(Water flea (Daphnia magna), 2 d):32 mg/ 
 
-N-Cis-9-octadecenyl-1,3-propanediamine 

                   LC50 ribe  = 0,1-1mg/l 
-Oleylamine 

                         LC50 ribe  = 0,1-1mg/l 
Nekontrolisano ispuštanje u životnu sredinu, ipak može proizvesti zagađenje različitih 
životnih staništa (zemljišta, podzemnih i površinskih voda. 
Ovaj proizvod nije rastvorljiv u vodi. On pluta na vodi i formira film na površini. Šteta za 
vodene organizme je mehaničke vrste. 

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i 

razgradljivost 

Najznačajnije sastojke proizvoda treba smatrati kao "inherentno biorazgradive", ali ne "lako 
biorazgradive", i oni mogu biti umereno perzistentni, naročito u anaerobnim uslovima. 

 

Supstanca 
konc, (%) Tip testa 

Trajanje 
testa 

(dani) 
% degradacije 

< 0.78 Inherent/Slu
dge 

28 3.6 

< 0.78 Strum 28 -10 

Reaction products of 
bis(4-methylpentan-2-yl) 
dithiophosphoric acid 
with phosphorus oxide, 
propylene oxide and 
amines, C12-14 alkyl 
(branched) 

< 0.78 Strum 28 7.4 

Podpoglavlje 12.3. Potencijal 

bioakumulacije 

Bioakumulacija se ne očekuje u skladu sa veoma niskom rastvorljivosti u vodi. 
za mineralno ulje  Log Kow = 3.9-6 
-1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-
nonanethiol   Log Kow 9,4 
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-Oleylamine Log Kow 6 
 

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u 

zemljištu 

- Ne postoje informacije za proizvod. 
 

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i 

vPvB 

Ova smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao PBT i vPvB. 

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni 

efekti 

Nema 

  
Poglavlje 13 ODLAGANJE 

Podpoglavlje 13.1. Metode 

tretmana otpada 

 

Nekorišćeno ulje:   Mora se ukloniti ili spaliti u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. 
Otpadno ulje:        
Otpadna ulja su sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva koja su neupotrebljiva za svrhu za 
koju su prvobitno bila namenjena kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska, brodska 
ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i 
uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje voda i emulzije.   
Zabranjeno je: 

1. isuštanje ili prosipanje otpadnih ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode 
i u kanalizaciju; 

2. konačno odlaganje otpadnih ulja i nekontrolisano ispuštanje ostataka od prerade 
otpadnih ulja; 

3. mešanje otpadnih ulja tokom sakupljanja i skladištenja sa PCB i korišćenim PCB ili 
halogenim materijama koje nisu otpadna ulja, ili ih mešati sa opasnim otpadom; 

4. svaka vrsta prerade otpadnih ulja koja zagadjuje vazduh u koncentracijama iznad 
propisanih graničnih vrednosti. 

Mora se ukloniti ili spaliti u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. Korišćeno hipoidno 
ulje se nalazi na listi opasnog otpada EU pod oznakom EWC-br: 13 02 05*. 
U cilju očuvanja i zaštite životne sredine potrebno je kontrolisano odlagati iskorišćeno ulje i 
praznu ambalažu. 
Kontaminirano pakovanje reciklirati ili uništiti u skladu sa važećim propisima. EWC-br: 15 
01 10*.  
(Zakon o upravljanju otpadom (Sl. g. RS 36/2009; 88/2010)) 

Oznaka prema katalogu otpada: 13 02 05* 

  
Poglavlje 14 PODACI O TRANSPORTU 

Podpoglavlje 14.1. UN broj Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
Podpoglavlje 14.2. UN naziv za 

teret u transportu 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti 

u transportu 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

Podpoglavlje 14.4 Ambalažna 

grupa 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

Podpoglavlje 14.5. Opasnost po 

životnu sredinu 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

ADR Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
IMDG Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
RID Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
ICAO/IATA Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
Podpoglavlje 14.6. Posebne 

predostrožnosti za korisnika 

Nema 

Podpoglavlje 14.7. Transport u 

rasutom stanju 

- 

  
Poglavlje 15 REGULATORNI PODACI 
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 Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa 

bezbednošću, zdravljem i životnom 

sredinom  

-Propisi- Republika Srbija: 
 
-Zakon o hemikalijama, 
-Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog 
proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje, 
UN,  
-Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci, 
-Pravilnik o sadržaju bezbedonosnog lista, 
-Zakon o upravljanju otpadom, 
-Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, 
-Odluka o objavljivanju Aneksa A i B Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu 
opisanih materija / ADR, 
-Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, 
-Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja 
hemikalija. 
 

Podpoglavlje 15.2. Procena 

bezbednosti hemikalije  

Nije urađena procena bezbednosti hemikalije. 

  
Poglavlje 16 OSTALI PODACI 
Izmene i dopune BL: Revizija br. 4 / 15.09.2017. 

Poglavlje 3 - Dopuna podataka u delu identifikacija  SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA  

 

Revizija br. 3 / 03.05.2017. 

Izmena u elementima obeležavanja. 
 
Revizija br. 2 / 01.12.2016. 

Izmena Logo-a 
Poglavlje 15 ( Podpoglavlje 15.1.) – izmene u propisima u vezi sa bezbednošću, zdravljem i 
životnom sredinom, 
Poglavlje 16 Izmena spiska literature i izvora podataka korišćenih za izradu BL i relevantnih 
obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o predostrožnosti 
 

Revizija br. 1 / 01.06.2015 

Poglavlje 1( Podpoglavlje 1.3.) –Izmena u imenu firme, 
Poglavlje 2- usklađivanje klasifikacije proizvoda prema GHS pravilniku, 
Poglavlje 3- brisanje starih podataka po DPD-u i unošenje podataka vezanih za novu 
klasifikaciju po GHS-u, 
Poglavlje 11- izmene podpoglavlja u skladu sa novom klasifikacijom po GHS-u, 
Poglavlje 12- Dodati novi podaci, 
Poglavlje 15 ( Podpoglavlje 15.1.) – izmene u propisima u vezi sa bezbednošću, zdravljem i 
životnom sredinom, 
Poglavlje 16- Unos novih skraćenica i akronima, kao i izmena spiska literature i izvora 
podataka korišćenih za izradu BL i relevantnih obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o 
predostrožnosti. 
 

Spisak skraćenica i akronima: ADR European Agreement Concerning The International Carriage Of Dangerous Goods By 
Road 
ACGIH American Conference of Industrial Hygienists 
ASTM American Society for Testing and Materials 
ATE Acute Toxicity Estimates 
BL Bezbedonosni List 
CAS Chemical Abstract Services 
CLP Classification, Labelling And Packaging 
DIN German Institute for Standardization 
DMSO Dimethyl Sulfoxide 
DPD Dangerous Preparations Direcfive 
EbC Effective Concentration 
EC European Commission 
EC European Community Number 
EC50 Half Maximal Effective Concentration 
EWC European Waste Catalogue 
GHS Globally Harmonised System 
IARC International Agency for Research on Cancer 
IATA International Air Transport Association 
ICAO International Civil Aviation Organization 
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IMDG International Maritime Dangerous Goods 

IP International Petroleum 
ISO International Organization For Standardization 
LEL Lower Explosive Limit 
LD Lethal Dosage 
NOEC No Observed Effect Concentration 
NTP  National Toxicology Program 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
Pow Octanol Wather Partition Coefficient 
PCA- Polycyclic Aromatics 
PVC Polyvinyl Chloride 
RID Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 
SAE Society of Automotive Engineers 
SCBA Self-Contained Breathing Apparatus 
Sl.gl.RS Službeni Glasnik Republike Srbije 
SKS Spisak Klasifikovanih Supstanci 
STEL Short-Term Exposure Limit 
TLV Threshold Limit Value 
TWA Time Weighted Average 
vPvB Very Persistent, Very Bioaccumulative 
WAF Water Accommodated Fractions 
VMA Vojno Medicinska Akademija 
UN United Nations 
US United States 
 

Spisak literature i izvora podataka 

korišćenih za izradu BL: 

 
-Zakon o hemikalijama  
-Pravilnik o sadržaju bezbedonosnog lista, 
-Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog 
proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje, 
UN, 
-Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci, 
-Rezultati laboratorijskih ispitivanja,  
-BL za sirovine. 
 

Spisak svih relevantnih 

obaveštenja o opasnosti sa 

pripadajućim tekstom: 

 
H290 Može biti korozivno za metale  
H302 Štetno ako se proguta  
H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva  
H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka 
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži 
H318 Dovodi do teškog oštećenja oka 
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa 
H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja  
H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja  
H400 Veoma toksično po živi svet u vodi 
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
 

 

 
 

 

 

Informacije u ovoj Bezbednosnoj listi namenjene su svima koji koriste, rukuju, 

prodaju ili transportuju ovaj proizvod. Informacije ovde sadržane zasnovane su na 

sadašnjem stadijumu našeg znanja i podložne su izmeni. Korisnici našeg proizvoda 

moraju da preuzmu odgovornost za poštovanje postojećih zakona i propisa. 

 



 

SAFETY DATA SHEET  

according to regulation 1907/2006/EC (REACH) and 1272/2008/EC  MOL-LUB Ltd. 
 

Trade name: MOL Dynamic Transit 10W-40 universal engine oil 
 

Version: 14 Latest revision: 17. 08. 2021 Date of issue: 20. 06. 2007 Page: 1/(16) 
   

 
 

 

SECTION 1  Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
 

1.1 Product identifier: 

 MOL Dynamic Transit 10W-40 universal engine oil 
 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

 Relevant identified uses: universal engine oil 

 Uses advised against: application other than the above. 
 

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet: 

 MOL-LUB Lubricant Production Distribution and Service Ltd. 

 H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary 

 Phone / Fax: +36 34 526 330 / +36 34 526 391 

 E-mail: kenoanyag@mol.hu 
 

 Request SDS of: 

 MOL-LUB Lubricant Production Distribution and Service Ltd. 

 Customer Service Center 

 H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary 

 Phone / Fax: +36 80 201 296 / +36 34 348 010 
  

 Responsible for SDS: 

 MOL LUB Kft. 

 Tel: +36 80 201 296 

 E-mail: EBKHelpdesk@MOL.hu 
 

1.4 Emergency telephone number 

 Emergency telephone (07-1520 h): +36 34 526 210 (CET) on workdays 

 Health Toxicological Information Service (ETTSZ 1097 Budapest, Albert Flórián st. 2-6.) 

 Tel.: +36 80 201 199 (0-24 h, free number, can only be called from Hungary). 

 +36 1 476 6464 (0-24 h, can be called for a normal fee - also from abroad) 

 National Health Toxicological Information Service: 
 

 

SECTION 2  Hazards identification 
 

2.1 Classification of the substance or mixture 

 Hazard Class and Category:  Hazard statement: 

 Aquatic Chronic 3 H412 Harmful to aquatic life with long lasting 

effects. 
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2.2 Label elements  

 

 Product identification: Trade name: MOL Dynamic Transit 10W-40 universal engine oil 

 

 Hazardous components: - 

 

 GHS Pictogram: Not required. 

 Signal word: Not required. 

 

 Hazard statement:  

 H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

 

 Supplemental hazard information:  

 EUH208 Contains Calcium long-chain (C20-26) alkaryl sulfonate, Calcium 

long chain alkaryl sulfonate and Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-

alkyl derivs., calcium salts. May produce an allergic reaction. 

 

 Precautionary statements – General: - 

 

 Precautionary statements – Prevention: 

 P273 Avoid release to the environment. 

 

 Precautionary statements – Response: - 

 

 Precautionary statements – Storage: - 

 

 Precautionary statements – Disposal: 

 P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulation. 

 

 Other liabilities for labelling: 

 Tactile warning of danger: Not required. 

 Transport classification: see section 14. 

 

2.3 Other hazards 

 The product does not contain any PBT or vPvB substance according to annex XIII of regulation 

(EC) 1907/2006. 
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SECTION 3  Composition/information on ingredients 

 

3.2 Mixtures 

 Chemical description: Mixture of refined mineral base oils containing additives. 
 

 Component(s) / Hazardous component(s): 

 

 Name 
EC 

number 

CAS 

number 

Hazard classes and 

cat. 

Hazard 

statements 

Conc. 

%(m/m) 

 

Distillates (petroleum), 

solvent-dewaxed heavy 

paraffinic* 

REACH Registr. Nr.: 

01-2119471299-27 

265-169-7 64742-65-0 - 

(Note L) 

- max. 60 

 

Distillates (petroleum), 

hydrotreated heavy 

paraffinic* 

REACH Registr. Nr: 

01-2119484627-25 

265-157-1 64742-54-7 - 

(Note L) 

- max. 50 

 

Distillates (petroleum), 

solvent-dewaxed heavy 

paraffinic 

REACH Registr. Nr.: 

01-2119471299-27 

265-169-7 64742-65-0 Asp. Tox. 1 

(Note L) 

H304 max. 30 

 

Lubricating oils (petroleum),  

C20-50, hydrotreated neutral 

oil-based* 

REACH Registr. Nr.: 

01-2119474889-13 

276-738-4 72623-87-1 - 

(Note L) 

- max. 20 

 

Lubricating oils (petroleum),  

C20-50, hydrotreated neutral 

oil-based 

REACH Registr. Nr.: 

01-2119474889-13 

276-738-4 72623-87-1 Asp. Tox. 1 

(Note L) 

H304 max. 12 

 

Distillates (petroleum), 

solvent-dewaxed light 

paraffinic 

REACH Registr. Nr: 

01-2119480132-48 

265-159-2 64742-56-9 Asp. Tox. 1 

(Note L) 

H304 max. 7.0 

 Mineral oil mixture * mixture mixture - - max. 7.0 

    (Note L)   
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 Name 
EC 

number 

CAS 

number 

Hazard classes and 

cat. 

Hazard 

statements 

Conc. 

%(m/m) 

 Mineral oil mixture ** mixture mixture Asp. Tox. 1 

(Note L) 

H304 max. 6.0 

 Zinc alkyl dithiophosphate*** 

REACH Registr. Nr.: 

01-2119657973-23 

272-238-5 68784-31-6 Eye Dam. 1 

Aquatic Chronic 2 

H318 

H411 

max. 1.3 

 Calcium long-chain   

(C20-26) alkaryl sulfonate**** 

REACH Registr. Nr.: 

polymer 

polymer 722503-69-7 Skin Sens 1B 

 

 

H317 

 

max. 1.3 

 Phosphorodithioic acid,  283-392-8 84605-29-8 Skin Irrit. 2 H315 max. 1.2 

 mixed O,O-bis(1,3-   Eye Dam. 1 H318  

 dimethylbutyl and iso-Pr)   Aquatic Chronic 2 H411  

 esters, zinc salts***      

 REACH Registr. Nr.:      

 01-2119493626-26      

 Calcium long chain alkaryl  

sulfonate 

REACH Registr. Nr.: 

polymer 

polymer 722503-68-6 Skin Sens 1B 

 

 

H317 

 

max. 0.70 

 Benzenesulfonic acid,  274-263-7 70024-69-0 Skin Sens. 1B H317 max. 0.6 

 mono-C16-24-alkyl      

 derivs., calcium salts      

 REACH Registr. Nr.:      

 01-2119492616-28      

 O,O,O-triphenyl  

phosphorothioate 

REACH Registr. Nr.: 

01-2119979545-21 

209-909-9 597-82-0 Repr. 2 H361fd max. 0.15 

 Phenol, dodecyl-,  310-154-3 121158-58-5 Skin Corr. 1C H314 max. 0.04 

 branched   Eye Dam. 1 H318  

 REACH Registr.Nr.:   Repr. 1B H360F  

 01-2119513207-49   Aquatic Acute 1 H400 (M=10)  

    Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)  
 

 *: with exposure limit 
 

 **: The mineral oil mixture contains one or more of the following: 

 EC Nr.: 265-157-1 REACH Registr.Nr.: 01-2119484627-25 

 EC Nr.: 265-169-7 REACH Registr.Nr.: 01-2119471299-27 

 EC Nr.: 265-158-7 REACH Registr.Nr.: 01-2119487077-29 

 EC Nr.: 265-159-2 REACH Registr.Nr.: 01-2119480132-48 
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 ***: Specific concentration limit:  

Skin Irrit. 2; : 6.25 % ≤ C ≤ 100 %; Eye Irrit. 2; : 10 % < C ≤ 12.5 %; 

Eye Dam. 1; : 12.5 % < C ≤ 100 % 
 

 **** Specific concentration limit: Skin Sens 1; C>1.3% 
 

 Note L: The classification as a carcinogen need not apply according to 1272/2008/EC, because it 

can be shown that the substance contains less than 3 % DMSO extract as measured by IP 346. 
 

 The full text of each relevant H- phrase and Hazard classes and cat. see in Section 16. 
 

 

SECTION 4  First aid measures  
 

4.1 Description of first aid measures 

 General information: Never give anything by mouth to an unconscious person, or never 

induce vomiting. 

 Inhalation: Remove the affected person to fresh air. Get medical attention. 

 Skin contact: Remove contaminated clothing. Wash skin with large amounts of water, use 

soap. In case of a complaint, get medical attention. 

 Eye contact: Flush eyes with plenty of water for 10-15 minutes. In case of a complaint, get 

medical attention. 

 Ingestion: If swallowed, give water. Do not induce vomiting. Immediately get medical 

attention. 
 

 Protection of first-aid person:  No data available. 
 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

 May produce an allergic reaction. 

 Prolonged and/or repeated contact may cause irritation on skin or in eyes depending on 

individual sensitivity. 
 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

 Not required. 
 

 

SECTION 5  Fire-fighting measures 
 

 Fire hazards: 

  Combustible. 
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5.1 Extinguishing media 

 Suitable extinguishing media: 

  Foam, carbon dioxide, dry chemical powder. 
 

 Unsuitable extinguishing media: 

  Water jet. 
 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 

 Hazardous combustion products: 

  On burning, carbon dioxide, carbon monoxide, sulphur oxides, phosphor oxides, various 

hydrocarbons and soot can be formed. 
 

5.3 Advice for fire-fighters 

 Special protective equipment: 

  According to the existing fire-fighting regulations. Respiratory protection. 
 

 Further information: 

  Collect contaminated fire fighting water separately. It must not enter the sewage system. 

  Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations. 
 

 

SECTION 6  Accidental release measures 
 

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

  Personal precautions: see Section 8. 

  Danger of slipping on leaked out/spilled product. 
 

6.2 Environmental precautions: 

  Confine spills to prevent material from entering sewers, watercourses, drains and into soil 

Notify relevant authority. 
 

6.3 Methods and material for containment and cleaning up 

  On soil: All kind of ignition sources should be remove. Recover free liquid by 

pumping. Contain the rest or small quantities with sand, earth or other suitable 

absorbents. Dispose of according to local regulations. 

  On water: Confine the spillage. Remove from surface by skimming or suitable 

absorbents. Notify local authorities according to regulations. 
 

6.4 Reference to other sections 

  Personal precautions: see section 8. 

  Waste treatment methods: see section 13. 
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SECTION 7  Handling and storage 
 

7.1 Precautions for safe handling 

  Keep general measures applied for normal operations with lubricants and flammable liquids. 

  Keep away from radiant heat and open flame. 

  Avoid contact with skin and eyes. Avoid prolonged breathing of oil vapours or mists. 

  Ensure washing facilities after working hours and before breaks. Take off contaminated clothing 

and wash it before reuse. 

  When using do not eat, drink or smoke. Avoid splashing the product. 

  Handling temperature: not known 
 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

  Storage facilities must comply with regulations for storing of flammable liquids. 

  Store in dry, well ventilated place in original, closed containers. 

  Keep away from radiant heat, open flame and strong oxidizing agents. 

  Storage temperature: max. 40°C 
 

7.3 Specific end use(s) 

  Universal engine oil. 
 

 

SECTION 8  Exposure controls / personal protection 
 

8.1 Control parameters: 
 

  Mineral oil mist: TWA: 5 mg/m3; STEL: 10 mg/m3, for oil mist, vapour excluded 

(ACGIH). 

  Method of testing, recommended: NIOSH 5026 
 

8.2 Exposure controls 
 

 Engineering control measures: 

  Not required. 
 

 Personal protection: 

 (a) Eye/face protection Where splashing is possible, wear safety glasses (EN 166). 

 (b) Skin protection  

  (i) Hand protection Oil resistant gloves (EN 374, Breakthrough time 480 min) (e.g. 

nitrile rubber – minimal thickness 0.33 mm). 

    Note: Manufacturer’s directions for use and the conditions of 

application should be observed. 

  (ii) Other Protective clothing (oil resistant). 
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 (c) Respiratory protection Under normal conditions not required. In case of exceeded 

exposure-limits respiratory protection with particle-filter is 

recommended. 

 (d) Thermal hazards No data. 
 

 Environmental exposure controls: 

  Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. 
 

 

SECTION 9  Physical and chemical properties 
 

9.1 Information on basic physical and chemical properties 
 

 a) Physical state: liquid 

 b) Colour: brown, clear, bright 

 c) Odour: characteristic 

 d) Melting point/freezing point (Pour point) (ISO 

3016): 

 

typ. -39°C 

 e) Boiling point or initial boiling point and boiling 

range (DIN 51356): 

 

not available 

 f) Flammability: combustible 

 g) Lower and upper explosion limit: not available 

 h) Flash point (COC) (EN ISO 2592): typ. 230°C 

 i) Auto-ignition temperature: not available 

 j) Decomposition temperature: not available 

 k) pH: not applicable 

 l) Kinematic viscosity (EN ISO 3104):  

   at 40°C: typ. 98.1 mm2/s 

   at 100°C: typ. 14.5 mm2/s 

 m) Solubility   

 Solubility in water: 
 

practically insoluble in water 

 Solubility in other solvents: gasoline, kerosene, toluene, etc. 

 n) Partition coefficient n-octanol/water (log value): not available 

 o) Vapour pressure at 20°C: negligible 

 p) Density and/or relative density at 15°C (EN ISO 

12185): 

 

0.864 – 0.884 g/cm3 

 q) Relative vapour density: not available 

 r) Particle characteristics: not available 
 

9.2 Other information 

 no data available 
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SECTION 10  Stability and reactivity 
 

10.1 Reactivity: Dangerous reactivity not known. 
 

10.2 Chemical stability: No decomposition if stored and handled properly. 
 

10.3 Possibility of hazardous reactions: Not known. 
 

10.4 Conditions to avoid: Direct heat or ignition sources. 
 

10.5 Incompatible materials: Strong oxidizing agents. 
 

10.6 Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products are formed under 

normal conditions. Hazardous combustion products: See 

Section 5. 
 

 

SECTION 11 Toxicological information 
 

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 
 

 Acute toxicity: Based on available data, the classification criteria are not met 
 

  Oral: LD50 (rat) > 2000 mg/kg (based on components) 

  Dermal: LD50 (rabbit) > 2000 mg/kg (based on components) 
 

 Components: 

 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (CAS: 64742-65-0) 

  Oral: LD50 (rat) > 5000 mg/kg  

  Dermal: LD50 (rabbit) > 2000 mg/kg  

  Inhalation: LC50 (rat) > 5.53 mg/L  
 

 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (CAS: 64742-54-7) 

  Oral: LD50 (rat) > 2000 mg/kg OECD 401 

  Dermal: LD50 (rabbit) > 2000 mg/kg OECD 402 

  Inhalation: LC50 (rat) > 5000 mg/m3 OECD 403 
 

 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based (CAS: 72623-87-1) 

  Oral: LD50 (rat) > 5000 mg/kg  

  Dermal: LD50 (rabbit) > 2000 mg/kg  

  Inhalation: LC50 (rat) > 5.53 mg/L  
 

 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (CAS: 64742-56-9) 

  Oral: LD50 (rat) > 5000 mg/kg  

  Dermal: LD50 (rabbit) > 2000 mg/kg  

  Inhalation: LC50 (rat) > 5.53 mg/L  
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 Skin corrosion/irritation: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 Serious eye damage/irritation: Based on available data, the classification criteria are not met. 
 

 Respiratory or skin sensitisation: Based on available data, the classification criteria are not met. 
 

 Germ cell mutagenicity: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 Carcinogenicity: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 Reproductive toxicity: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 STOT-single exposure: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 STOT-repeated exposure: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 Aspiration hazard: Based on available data, the classification criteria are not met. 
 

11.2 Information on other hazards 

 No data. 
 

 

SECTION 12  Ecological information 
 

12.1 Toxicity Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
 

 Components: 

 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (CAS: 64742-65-0) 

  Fishes: LC50 > 100 mg/L  

  Daphnia: EC50 > 100 mg/L  

  Other aquatic organisms: EC50 > 100 mg/L  

  Other living beings: TLM >1 mg/L  
 

 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (CAS: 64742-54-7) 

  Fishes:  >1000 mg/L 96 h (OECD 203) 

  Daphnia:  >100 mg/L 48 h (OECD 202) 

  Algae:  >100 mg/L 72 h (OECD 201) 
 

 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based (CAS: 72623-87-1) 

  Fishes: LC50 > 100 mg/L  
 

 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (CAS: 64742-56-9) 

  Fishes: LC50 > 100 mg/L  

  Daphnia: EC50 > 100 mg/L  

  Other aquatic organisms: EC50 > 100 mg/L  

  Other living beings: TLM >1 mg/L  
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 Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts 

 (CAS: 84605-29-8) 

  Fishes (Oncorhynchus mykiss): LC50 4.5 mg/L 96 h 

  Fishes (Mutton-headed carp): LC50 46 mg/L 96 h 

  Fishes (Oncorhynchus mykiss): NOEC 1.8 mg/L 96 h 

  Daphnia: EC50 23 mg/L 48 h 

  Daphnia: EC50 >0.8 mg/L 21 days 

  Daphnia: NOEC 10 mg/L 48 h 

  Daphnia: NOEC 0.4 mg/L 21 days 

  Green algae: EC50 21 mg/L 72 h 

  Green algae: NOEC 10 mg/L 72 h 
 

 Phenol, dodecyl-, branched (CAS: 121158-58-5) 

  Fishes (Fat-headed carp): LC50 40 mg/L 96 h 

  Daphnia: EC50 0.037 mg/L 48 h 

  Shrimp (Mysidopsis Bahia): EC50 >0.58 mg/L 96 h 

  Daphnia:  EC50 0.0079 mg/L 21 days 

  Daphnia: NOEC 0.0037 mg/L 21 days 

  Algae: EC50 0.36 mg/L 72 h 

  Microorganisms (activated sludge): EC50 >1000 mg/L 0,1 day 
 

12.2 Persistence and degradability  

 Biodegradability: Hydrocarbons are inherently degradable. 

 Phosphorodithioic acid, mixed O,O-

bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, 

zinc salts 

 

 

1.5 % (28 days, OECD TG 301B) 

 Phenol, dodecyl-, branched  25 % (28 days, OECD TG 301 B) 
 

12.3 Bioaccumulative potential No data available. 
 

12.4 Mobility in soil: Absorbs in soil. 

 Mobility in water: Floats on water. 
 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment Does not contain PBT and vPvB substances. 
 

12.6 Endocrine disrupting properties No data. 
 

12.7 Other adverse effects  

 Heavy metal content: None. 

 PCT, PCB and other chlorinated 

hydrocarbons: 

 

None. 

 Water hazard class (German): WGK 2 (Classification by AwSV) 
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SECTION 13  Disposal considerations 
 

13.1 Waste treatment methods 

 Product disposal: 

 Wastes of the product or used oil should be treated as hazardous waste. 

 Waste Identification Code: 13 02 05* 

 Mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils. 
 

 Recommended waste treatment method: incineration 
 

 Packaging disposal: 

 Containers with product residue should also be treated as hazardous waste according to 

national and local disposal regulations. 

 Waste Identification Code: 15 01 10* 

 Packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances. 
 

 Disposal must be in compliance with national and local regulations. 
 

 Wastewater: 

 Quality of wastewater emitted to natural water must comply with national and local 

regulations. 
 

 Care should be taken in any case to ensure compliance with EC, national and local regulations. 

It is the responsibility of the user to know all relevant national and local regulations. 
 

 

SECTION 14  Transport information 
 

 Land transport: 

  Road/ Railway ADR/RID: Not classified. 
 

14.1. UN number or ID number: Not classified. 

14.2. UN proper shipping name: Not classified. 

14.3. Transport hazard class(es): Not classified. 

14.4. Packing group: Not classified. 

14.5. Environmental hazards: Not classified. 

14.6. Special precautions for user: Not classified. 
 

 Waterways: 

  Inland waterways/ Sea transport ADN/IMDG: Not apply to the product. 
 

 Air transport: ICAO / IATA: Not apply to the product. 
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SECTION 15  Regulatory information 
 

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture. 

 This safety data sheet has been prepared according to Regulation (EC) No 1907/2006 

(mod.: 2020/878/EU) and to Regulation (EC) 1272/2008. 

 Seveso category: not classified. 
 

15.2 Chemical safety assessment. 

 not available 
 

 

SECTION 16  Other information 
 

 The information given in this data sheet is based on our best knowledge at the time of publication. 

The information is related only to this product and is intended to assist its safe transport, handling 

and use. The given physical and chemical parameters describe the product only for the purpose of 

safety requirements and therefore should not be construed as guaranteeing any specific property of 

the product or as being part of a product specification or any contract. 

The manufacturer or supplier shall not take responsibility for any damages from the use other than 

recommended or other misuse of the product. It is the responsibility of the user to keep regulatory 

precautions and observe recommendations for safe use of the product.  
 

 

 Classification for mixtures and used evaluation method according to regulation 1272/2008/EC 

(CLP) 

 Aquatic Chronic 3 H412 calculated 
 

 

 The full text of each relevant H- phrase and Hazard classes and cat. in Section 3.: 
 

 H304 May be fatal if swallowed and enters airways. 

 H314 Causes severe skin burns and eye damage. 

 H315 Causes skin irritation. 

 H317 May cause an allergic skin reaction. 

 H318 Causes serious eye damage. 

 H360F May damage fertility. 

 H361fd Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child. 

 H400 Very toxic to aquatic life. 

 H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

 H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 
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 Asp. Tox. 1 Aspiration hazard Category 1 

 Skin Corr. 1C Skin corrosion/irritation Category 1C 

 Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation Category 2 

 Skin Sens 1B Respiratory/skin sensitization Category 1B 

 Eye Dam. 1 Serious eye damage/eye irritation Category 1 

 Repr. 1B Reproductive toxicity Category 1B 

 Repr. 2 Reproductive toxicity Category 2 

 Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment, Acute Category 1 

 Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment, Chronic Category 1 

 Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment, Chronic Category 2 
 

 

 Legend: 
 

 ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 

Waterways 

 ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  

 ATE Acute Toxicity Estimate 

 BCF Bioconcentration Factor 

 BOD Biological Oxygen Demand 

 Bw Body Weight 

 C&L Classification and Labelling 

 CAS Chemical Abstracts Service 

 CLP Classification, Labelling and Packaging 

 CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction 

 COD Chemical Oxygen Demand 

 CSA Chemical Safety Assessment 

 CSR Chemical Safety Report 

 DMEL Derived Minimal Effect Level 

 DNEL Derived No Effect Level 

 ECHA European Chemicals Agency  

 Ecx Effective Concentration x% 

 ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate 

 Edx Effective Dose x% 

 EC European Community 

 EC number European Community number 

 ELINCS European List of Notified Chemical Substances 

 ES Exposure Scenario 

 IARC International Agency for Research on Cancer 

 IATA International Air Transport Association 

 IMDG International Maritime Dangerous Goods 

 LCx Lethal Concentration x% 
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 LDx Lethal Dose x% 

 LOAEC Lowest Observed Adverse Effect Concentration 

 LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

 LOEC Lowest Observed Effect Concentration 

 LOEL Lowest Observed Effect Level 

 NOEC No observed effect concentration 

 NOEL No observed effect level 

 NLP No-Longer Polymer 

 NOAEL No Observed Adverse Effect Level 

 OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

 PBT Persistent Bioaccumulative and Toxic 

 PNEC Predicted No-Effect Concentration 

 ppm parts/million 

 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

 RID Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail 

 SVHC Substance of Very High Concern 

 UVCB substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials 

 VOC Volatile organic compounds 

 vPvB Very Persistent and very Bio-accumulative 

   
 

Revision Indicators: 
 

Section Subject of change Date Version 

2 Hazards identification 23. 03. 2009 2 

3 Composition / information on ingredients   

1-16 Other correction   

1-16 Regulatory information, other corrections 18. 08. 2010 3 

3 Composition/information on ingredients 20. 07. 2012 4 

9 Physical and chemical properties   

1-16 Revision modification according to 453/2010/EC   

2 Hazards identification 26. 11. 2012 5 

3 Composition/information on ingredients   

9 Physical and chemical properties   

11 Toxicological information   

1-16 Revision modification according to 1272/2008/EC   

2 Hazards identification 17. 05. 2013 6 

3 Composition/information on ingredients   

11 Toxicological information   

3 Checking classification by CLP of components 07. 06. 2013 7 
  



 

SAFETY DATA SHEET  

according to regulation 1907/2006/EC (REACH) and 1272/2008/EC  MOL-LUB Ltd. 
 

Trade name: MOL Dynamic Transit 10W-40 universal engine oil 
 

Version: 14 Latest revision: 17. 08. 2021 Date of issue: 20. 06. 2007 Page: 16/(16) 
   

 
 

 

Revision Indicators: 
 

Section Subject of change Date Version 

1 Details of the supplier of the safety data sheet, 

Responsible for SDS 

20. 07. 2015 8 

2 Other hazards   

3 Composition/information on ingredients   

5 Fire hazards   

9 Physical and chemical properties   

12 Ecological information   

14 Transport information   

1-16 Other corrections   

2 Hazards identification 24. 10. 2016 9 

3 Composition/information on ingredients   

9 Physical and chemical properties   

12 Ecological information   

3 Composition/information on ingredients 15. 02. 2018 10 

9 Physical and chemical properties   

12 Ecological information   

1-16 Other corrections, revision modification according to 

2015/830 /EU 

  

2 Hazards identification 15. 02. 2019 11 

3 Composition/information on ingredients   

4 First aid measures   

9 Physical and chemical properties   

11 Toxicological information   

1-16 Other corrections   

2 Hazards identification 11. 05. 2020 12 

3 Composition/information on ingredients   

11 Toxicological information   

12 Ecological information   

2 Hazards identification 24. 06. 2020 13 

3 Composition/information on ingredients   

11 Toxicological information   

12 Ecological information   

1-16 Full revision due to composition change 

Revision modification according to 2020/878/EU 

17. 08. 2021 14 
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 Datum izrade verzije br.1: 15.01.2013. 
 Revizija br. 4 / 15.09.2017. 
 Datum prethodne revizije: 03.05.2017. 
 Verzija br. 5 
 
 
 
 
 

BEZBEDNOSNI LIST 
                
Izrađen po pravilniku o sadržaju Bezbednosnog lista ( "Sl. glasnik RS", бр. 100/11) 
koji je usklađen sa direktivom 453/2010/EC          
Poglavlje 1 IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA 

HEMIKALIJU U PROMET 
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija 

hemikalije 
FAMHIPO 80W;                   FAMHIPO 90;                FAMHIPO 140;  

FAMHIPO 80EP;                  FAMHIPO 90EP;           FAMHIPO 140EP;  

FAMHIPO 80W-90 GL-4;    FAMHIPO 85W-140 GL-4 
Podpoglavlje 1.2.  

Identifikovani načini korišćenja 

hemikalije:   

Načini korišćenja koji se ne 

preporučuju: 

 
Ulje za transmisije  
 
Za konkretan savet primene videti odgovarajuću  tehničku informaciju ili konsultujte 
predstavnika naše firme. 

Podpoglavlje 1.3. Podaci o 

snabdevaču 

Proizvođač - FABRIKA MAZIVA A.D.  
Jug Bogdanova 42, Poš. Fah 78; 37000 Kruševac; Srbija, 
Tel: (+381) 37. 41 18 00; Fax: (+381) 37. 42 62 41,  sds@fam.co.rs 

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za 

hitne slučajeve 

FABRIKA MAZIVA A.D. tel: (+381) 37. 41 18 00  08-16h;   
Centar za kontrolu trovanja -VMA tel: (+381) 11. 36 09 640  00-24h; 

  
Poglavlje 2 IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 
Podpoglavlje  2.1. Klasifikacija 

hemikalije 

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju 
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za 
klasifikaciju i obeležavanje UN (CLP/GHS), (Sl. gl. RS br. 105/2013 i 52/2017) 

     Senzib. kože 1B, H317 

     Irit.oka 2, H319 

     Vod.živ.sred.-hron 3, H412  

Tekstovi obaveštenja o opasnosti dati su u Poglavlju 16 
Podpoglavlje 2.2. Elementi 

obeležavanja 

 

GHS piktogram:   

 

 

 

 

 

Reč upozorenja: 

 

Obaveštenje o opasnosti: 

 

 

 

Obaveštenje o merama 

predostrožnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i 
određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i 
obeležavanje UN (CLP/GHS), (Sl. gl. RS br. 105/2013 i 52/2017) 

:   
 
 
 
 
 
PAŽNJA 
 
H317   Može da izazove alergijske reakcije na koži 
H319   Dovodi do jake iritacije oka 
H412   Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
 
P102    Čuvati van domašaja dece 
P273    Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.  
P280    Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice.  
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.  
P305 + P351 + P338  AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. 
Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa 
ispiranjem.  
P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje.  
P337+P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.  
P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa lokalnim / regionalnim / nacionalnim 
/međunarodnim propisima.  
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Komponenta koja određuje 

kategoriju opasnosti: 

 
Sadrži Polysulfides, di-tert-Bu. Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl) 
dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl 
(branched) 

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti  
Opasnost po zdravlje: Nema posebnih opasnosti ukoliko se poštuju propisi – uputstva za skladištenje i rukovanje. 
Opasnost po životnu sredinu:  Može se napraviti uljani film prilikom prosipanja i time sprečiti prodor kiseonika u vodu.  
PBT / vPvB Ova smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao PBT i vPvB. 
  
Poglavlje 3 SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA 
Podpoglavlje 3.1. Podaci o 

sastojcima supstance: 
Nije primenljivo 

 

Podpoglavlje 3.2. Podaci o 

sastojcima smeše: 

 konc. % 
(m/m) 

Identifikator 
Klasifikacija 
(CLP/GHS) 

Uljа zа podmаzivаnje(nаftа), C24 - 50, 
rаstvаrаčem ekstrаhovаnа, 
depаrаfinisаnа (devoskovаnа), 
hidrogenizovаnа 

Indeks br: 649-530-00-X 
CAS: 101316-72-7 
EC: 309-877-7 
REACH br:01-2119489969-06 
 

Nije klasifikovano 

Uljа zа podmаzivаnje (nаftа), C>25 
rаstvаrаčem ekstrаhovаnа, 
deаsfаltovаnа, depаrаfinisаnа 
(devoskovаnа), hidrogenizovаnа; 

>95,0  
  Indeks br: 649-527-00-3 

CAS: 101316-69-2 
EC: 309-874-0 
REACH br: 01-2119486948-13 
 

Nije klasifikovano 

Polysulfides, di-tert-Bu < 3,20 Indeks br: / 
CAS: 68937-96-2 
EC: 273-103-3 
REACH br: 01-2119540515-43 
 

-Vod. živ. sred. –hron. 3, H412 
-Senzib. kože 1B, H317 

Reaction products of bis(4- 
methylpentan-2-yl) dithiophosphoric 
acid with phosphorus oxide, 
propylene oxide and amines, C12-14 
alkyl (branched) 

<0.80 Indeks br: / 
EC: 931-384-6 
REACH br: 01-2119493620-38 
 

  -Ak. Toks. 4, H302 
  -Vod. živ. sred.-hron. 2, H411 
  -Ošt.oka 1, H318 
  -Senzib. kože 1B, H317 

1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione,  
reaction products with hydrogen  
peroxide and tert-nonanethiol 

<0.40 Indeks br: / 
CAS: 91648-65-6 
EC: 293-927-7 
REACH br: 01-2119976351-35 
 

-Vod. živ. sred. –hron. 3, H412 
 

N-Cis-9-octadecenyl-1,3-
propanediamine 
 

<0.40 Indeks br: / 
CAS: 7173-62-8 
EC: 230-528-9 
REACH br: 01-2119487002-46 

   -Ošt.oka 1, H318 
   -Kor. kože 1B, H314 
    -Vod. živ. sred. –ak 1 H400 
   -Vod. živ. sred. –hron 1 H410 
   -Ak. Toks. 4, H302 
   -Spec. Toks – VI1, H372 
   -Kor.met 1, H290 
 

Oleylamine <0.04 Indeks br: 612-283-00-3 
CAS: 112-90-3 
EC: 204-015-5 
REACH br: u procesu 
predregistracije 
 
 

    -Ošt.oka 1, H318 
    -Vod. živ. sred. –ak 1 H400 
    -Vod. živ. sred. –hron 1 H410 
    -Asp. 1 , H304 
    -Kor. kože 1B, H314 
    -Spec. Toks – VI 2, H373 
    -Spec. Toks – JI 3, H335 
    -Ak. Toks. 4, H302 
 

 Bazno ulje, ekstrahovano rastvaračima, hidrogenizovano -  PCA < 3% (DMSO metoda, IP 
346)  ne može se klasifikovati kao karcinogena supstanca prema SKS-u u skladu sa GHS (Sl. 
gl. 48/14), Napomena L. 

  
Poglavlje 4 MERE PRVE POMOĆI 
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve  
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pomoći 

Oči: Oči ispirati najmanje 10 minuta držeći ih otvorene, sa velikom količinom vode. Kontaktna 
sočiva treba skinuti. Potražiti lekarsku pomoć u slučaju iritacije, zamagljenog vida ili otoka. 

Koža:  Ukoliko je odeća i obuća natopljena materijalom treba je skinuti. Oprati kožu sapunom i 
vodom. Odeću i obuću oprati pre ponovnog korišćenja.Potražiti lekarsku pomoć ako iritacija 
kože, otok ili crvenilo ne nestaju.U slučaju kontakta sa vrućim proizvodom hladiti kožu sa 
dosta hladne vode i prekriti gazom ili čistom krpom. Ne koristiti hanzaplast i masti bez 
konsultacije sa doktorom. Ne stavljati led na opekotine. 

Inhalacija: Udisanje je nije verovano zbog niskog pritiska pare supstance na sobnoj temperaturi. 
Izloženost isparenjima se dešava kada se hemikalijom rukuje na visokim temperaturama sa 
slabom ventilacijom. U slučaju simptoma koji proističu iz udisanja isparenja proizvoda, 
magle ili pare izloženu osobu prebaciti u prostoriju sa svežim vazduhom. Ako je žrtva u 
nesvesti i ne diše osigurati da ne postoji opstrukcija disanja i dati veštačko disanje od strane 
stručnog osoblja. Dati kiseonik ako je potrebno. Ukoliko se pojavi kašalj i problemi sa 
disanjem potražiti lekarsku pomoć. 

Unošenje u stomak: NE IZAZIVATI POVRAĆANJE. Ako je osoba svesna, isprati usta vodom, bez gutanja. 
Javiti se lekaru. U slučaju spontanog povraćanja, držati glavu nisko, da bi se izbegao rizik od 
udisanja u pluća. Ne davati ništa za piće osobi koja je bez svesti. 

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji 

simptomi i efekti, akutni i odloženi 

 

Simptomi / povrede nakon 

kontakta sa očima 

Pri kontaktu sa očima može prouzrokovati prolaznu blagu iritaciju. Kontakt sa toplim 
proizvodom ili isparenja mogu da izazovu opekotine. 

Simptomi / povrede nakon 

kontakta sa kožom 

Dugotrajni i učestali kontakt sa kožom može izazvati crvenilo, iritaciju i dermatitis, usled 
efekata odmašćivanja kože. Kontakt sa vrućim proizvodom može izazvati opekotine. 

Simptomi / povrede nakon 

udisanja 

Pri normalnim uslovima, na sobnoj temperaturi, koncentracija u vazduhu je zanemarljiva. 
Značajne koncentracije može biti samo ako se proizvod koristi na visokoj temperaturi ili u 
slučaju rasprskavanja i magle. U ovim slučajevima preduga izloženost parama može izazvati 
iritaciju disajnih puteva, mučninu i vrtoglavicu. 

Simptomi / povrede nakon 

unošenja u stomak 

Ne očekuju se značajni simptomi. Može se pojaviti mučnina i proliv. 
 

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska 

pomoć i poseban tretman 

Ako postoji bilo kakva sumnja od udisanja H2S (vodonik sulfida), osobu treba odmah poslati 
u bolnicu. Odmah početi veštačko disanje, ako je disanje je prestalo. Dati kiseonik ako je 
potrebno. Tražite medicinsku pažnju u svim slučajevima teških opekotina. U slučaju gutanja, 
zbog mogućeg prolaska para u pluća, potražiti lekarsku pomoć.Ne čekati da se razviju 
simptomi. 

  
Poglavlje 5 MERE ZA GAŠENJE POŽARA 
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za 

gašenje požara: 

Ugljen dioksid (CO2), pena, suva sredstva za gašenje, zemlja ili pesak. Voda i pena mogu da 
izazovu penjenje. Koristiti vodu za hlađenje kontejnera koji su izloženi požaru. 

Podpoglavlje 5.2. Posebne 

opasnosti koje mogu nastati od 

supstanci i smeša 

 

Opasnost od požara Ovaj proizvod je sagoriv ali se ne klasifikuje kao zapaljiv. Na višim temperaturama se 
stvaraju zapaljive pare. 

Opasnost od eksplozije Granica za eksplozivnost u slučaju formiranja magle je oko 45 g / m³ vazduha. 
Produkti sagorevanja Pri normalnom sagorevanju ugljen dioksid (CO2) i para a pri nepotpunom sagorevanju i 

ugljen monoksid (CO), ugljovodonici NOx, H2O, SOx. 
Podpoglavlje 5.3. Savet za 

vatrogasce 

Sprečiti izlivanje proizvoda. Ako je moguće, pomeriti kontejnere i burad dalje od opasnog 
područja. Prosut proizvod koji se ne gori treba pokriti peskom ili penom. Koristiti sprejeve 
za vodu za hlađenje kontejnera i površina izloženih plamenu. Ako vatra ne može da se 
kontroliše, evakuisati oblast. 
Za požar u zatvorenim prostorijama, ljudi koji gase požar moraju da nose zaštitnu masku. 

  
Poglavlje 6 MERE U SLUČAJU UDESA 

Podpoglavlje 6.1. Lične mere 

predostrožnosti, zaštitna oprema i 

postupci u slučaju udesa 

Za osoblje koje nije zaduženo za hitne slučajeve  
Zaštitna oprema: Opisano u delu 8 
Procedura 
Izbegavati direktan kontakt sa prosutim materijalom. Obavesti osoblje za hitne slučajeve.  
Za osoblje koje je zaduženo za hitne slučajeve 
Zaštitna oprema:  
Kod malih prosipanja koristiti normalnu antistatik radnu odeću. Kod prosipanja velikih 
količina koristiti hemijski otporno odelo od antistatik materijala, ako je potrebno otpornao 
na toplotu. Radne rukavice moraju da obezbede adekvatnu zaštitu i hemijsku otpornost, 
konkretno od aromatičnih ugljovodonika. Rukavice od PVC-a nisu vodootporne, i nisu 
pogodne za hitnu upotrebu. Ako se dolazi u kontakt sa vrućim proizvodom rukavice treba da 
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su otporne na toplotu i toplotno izolovane. Potrebne su sigurnosne cipele ili čizme, antistatik 
da se ne klizaju, otporne na hemikalije. Radna kaciga. Naočari i / ili štitnik za  lice, ako se 
očekuje prskanje. Zaštitna maska za lice sa filterom za organske pare (i za H2S). Ako se 
situacija ne može u potpunosti proceniti, ili ako kiseonika nema dovoljno koristiti masku 
SCBA. 
Hitne procedure 
Obavesti lokalnie vlasti u skladu sa važećim propisima. 

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti 

koje se odnose na životnu sredinu 

Zaustaviti curenje ako je moguće bez rizika. Za mala prosipanja, absorbovati materijal sa 
suvom zemljom, peskom ili drugim inertnim nezapaljivim absorbensom i baciti u kontejner 
za otpad radi daljeg uklanjanja. Kod velikih prosipanja proizvod prikupiti i ukoliko nije 
kontaminiran vratiti na ponovnu upotrebu. Sprečiti odlazak u vodoslivove i odvodne kanale. 
Mogu se koristiti odbojnici koji absorbuju ili slični materijali. Postupati u skladu sa važećim 
zakonima i propisima. 

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba 

preduzeti i materijal za sprečavanje 

širenja i sanaciju 

Zemljište - Prosutu tečnost sa peskom, zemljom ili drugim odgovarajućim apsorbentima 
ograditi.Odložiti tečnosti i otpadne materijale u vodo i ulje otpornim posudama. Očistiti 
kontaminiranu površinu. Odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Kada je unutar zgrade ili 
zatvorenim prostorijama, obezbediti adekvatnu ventilaciju.  
Voda - U slučaju malih prosipanja u stajaćim vodama, proizvod ograditi sa plutajućim 
barijerama. Odložite u skladu sa relevantnim domaćim propisima. 
Ostale informacije 
Ne koristite rastvarače ili disperzante, osim ukoliko je potrebno a odobreno je od strane 
lokalnih vlasti. Preporučene mere zasnovane su na najverovatnijem scenariju za prosipanje 
za ovih materijala, međutim, lokalni uslovi (vetar, vazduh / voda temperature talasi / struja 
pravac i brzina) može značajno uticati na izbor odgovarajućih akcija. Lokalni propisi mogu 
propisati ili ograniči radnje koje treba preduzeti. 

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na 

druga poglavlja 

- 

  
Poglavlje 7 RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE 

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za 

bezbedno rukovanje 

Maksimalna temperatura pri manipulaciji i šaržiranju  = 70°C 
Ne postoji posebna procedura rukovanja ako postoji normalno održavanje higijene. Period 
izlaganja visokim temperaturama treba svesti na minimum. Ne dozvoliti kontaminaciju 
vodom. Izbegavati kontakt sa proizvodom, ne udisati pare.  

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno 

skladištenje uključujući i 

nekompatibilnosti 

Kontejnere držati zatvorene kada nisu u upotrebi. Skladištiti proizvod na hladnoj, suvoj i 
dobro provetrenoj površini, dalje od toplote ili izvora paljenja. Ne koristiti pritisak za 
pražnjenja kontejnera. Prazni kontejneri u kojima ostane malo proizvoda mogu biti opasni. 
Nemojte ih seći ili izlagati statičkom elektricitetu kao ni otvorenom plamenu. Toksični i 
neprijatnog mirisa gasovi se razvijaju ukoliko je temperatura skladištenja preko 45°C 
Držati dalje od otvorenog plamena - zabranjeno pušenje. 
Preporučena temperatura skladištenja: 0-40ºC. 

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini 

korišćenja hemikalija 

Nema 

  
Poglavlje 8 KONTROLA IZLOŽENOSTI 

Podpoglavlje 8.1. Parametri 

kontrole izloženosti 

ACGIH (TLV) za mineralna ulja 
TWA:  5mg/m3      (često i dugotrajno izlaganje za 8h radno vreme) 
STEL: 10 mg/m3     (kratkotrajno izlaganje) 

Podpoglavlje 8.2. Kontrola 

izloženosti i lična zaštita  

 

Opšte sigurnosne i higijenske mere: Obezbediti ventilaciju da bi održali koncentraciju uljanih para u vazduhu ispod preporučenih 
granica izlaganja. 

Zaštita ruku Koristiti rukavice koje su hemijski otporne. Preporuka su rukavice od nitrila ili PVC-a sa 
indeksom zaštite > 5 (vreme penetracije > 240min). Zameniti rukavice odmah u slučaju 
pucanja, cepanja ili drugih znakova oštećenja. 

Zaštita očiju Zaštitne naočare posebno ako se ulje rasprskava ili zagreva preko 50°C. 
Zaštita pri udisanju:  Koristiti adekvatnu ventilaciju. Mogu se koristiti dva tipa zaštite 1. gas maska, filter tip A i 

2. aparat za disanje 
Nezavisno od drugih mogućih akcija (tehničke izmene, operativne procedure, kao i druga 
sredstva za ograničavanje izloženosti radnika), potrebna je i lična zaštitna oprema. Otvorene 
ili dobro provetrene prostorije: u prisustvu uljnih isparenja i ako se sa proizvodom rukuje 
bez adekvatnih sredstava suzbijanja: koristiti totalnu ili polu-masku sa filterom za isparenja / 
aerosola.  
U slučaju da postoji značajno prisustvo isparenja (npr. na visokoj temperaturi), upotrebite 
pune ili polu-maske sa filterom za ugljovodonična isparenja.  
Zatvorene prostorije (npr. unutrašnjost skladišta): upotreba zaštitnih mera za disajne puteve 
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(gas-maska ili aparat za disanje), procenjuje se na osnovu specifične aktivnosti, kao i nivoa i 
trajanja predviđenog izlaganja. 

Zaštita od termičkih opasnosti Ukoliko je moguć kontakt sa vrućim proizvodom, rukavice trebaju biti otporne na toplotu i 
toplotno izolovane. 

Kontrola izloženosti životne 

sredine: 

Sprečiti prosipanja u vodotokove, zemlju i kanalizaciju. 

  
Poglavlje 9 FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA 
Podpoglavlje 9.1. Podaci o 

osnovnim fizičkim i hemijskim 

svojstvima hemikalije 

 

Izgled: Bistra tečnost 
Miris: Specifičan za proizvod 
Prag mirisa: Nema raspoloživih podataka 
pH: Nije primenljivo 
Tačka stinjavanja:  < -15 °C (ASTM D 97) 
Tačka ključanja /Opseg ključanja: Nije određena 
Tačka paljenja: min. 200oC  (ASTM D 93) 
Brzina isparavanja: Nema raspoloživih podataka 
Zapaljivost (čvrsto, gasovito) Nema raspoloživih podataka 
Donja granica 

zapaljivosti/eksplozivnosti: 

LEL ≥ 45g/m3 (aerosol) 

Napon pare: < 0.1hPa (20°C) 
Gustina pare: Nema raspoloživih podataka 
Relativna gustina, na 15.6 

0
C 0,860-0,910 g/cm3 (ISO 3675) 

Rastvorljivost u organskim rastvaračima, baznim uljima 
Koeficijent raspodele u sistemu n-

oktanol/voda: 

zanemarljivo 

Temperatura samopaljenja: > 300°C (DIN 51794) 
Temperatura razlaganja: Nema raspoloživih podataka 
Viskozitet na 100°C 7-41 mm2/s ( u zavisnosti od viskozitetne gradacije) 
Eksplozivna svojstva: Nema 
Oksidujuća svojstva: Nema 
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci - 
  
Poglavlje 10 REAKTIVNOST I STABILNOST 
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost Ne pokazuje nikakvu drugu reaktivnost osim onoga što je pomenuto u ovom poglavlju. 
Podpoglavlje 10.2. Hemijska 

stabilnost 

Proizvod je stabilan pri preporučenom načinu skladištenja i rukovanja 

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost 

nastanka opasnih reakcija 

Nema, pod normalnim uslovima sladištenja i rukovanja. Kontakt sa jakim oksidacionim 
sredstvima (peroksidi, hromati, itd) može izazvati opasnost od požara. Mešavina sa nitratima 
ili drugim jakim oksidacionim sredstvima (npr. hlorati, perhlorati, tečni kiseonik) može 
stvoriti eksplozivnu masu. Osetljivost na toplotu, trenje ili udare ne može se proceniti 
unapred. 

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje 

treba izbegavati 

Držati dalje od jakih oksidanata. Držati dalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora 
paljenja. Nemojte pušiti. Izbegavajte nagomilavanje elektrostatičkog naelektrisanja. 

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni 

materijali 

Jaki oksidacioni agensi. 

Podpoglavlje 10.6. Opasni 

proizvodi razgradnje 

CO, CO2, H2S, aldehidi, ketoni kao i proizvodi sagorevanja azota i sumpora. 
T. razlaganja > 350°C za mineralna ulja. Toksični i neprijatnog mirisa gasovi se razvijaju 
ukoliko je temperatura skladištenja preko 45°C 

  
Poglavlje 11 TOKSIKOLOŠKI PODACI 
Podpoglavlje 11.1. Podaci o 

toksičnim efektima  

 

Akutna toksičnost: Ovaj proizvod sadrži bazna ulja koja mogu biti rafinisana raznim procesima uključujući 
ekstrakciju rastvaračima, hidrokrekovanje i dr. Ova ulja nisu na listi US-toksikološkog 
programa (NTP), kao ni na listi Međunarodne organizacije za istraživanje kancera (IARC) 
kao karcinogeno ili verovatno karcinogeno za ljude. 
-mineralna ulja: LD50 oralno, pacov > 5000 mg/kg 
                             LD50 dermalno, zec > 2000 mg/kg 
                             ATE (oral) 5000 mg/kg 
                             ATE (dermal) 2000 mg/kg 

Korozivno oštećenje kože / iritacija Pri produženom ili učestalom kontaktu sa kožom može se javiti crvenilo, iritacija ili 
dermatitis usled efekta odmašćivanja. 
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Teško oštećenje oka / iritacija oka Dovodi do teškog oštećenja oka. 
Senzibilitacija respiratornih 

organa ili kože  

Nema raspoloživih podataka 

Mutagenost germinativnih ćelija Nema raspoloživih podataka 
Karcinogenost Nije klasifikovano (Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za opasnost nisu ispunjeni). 

PCA < 3% (DMSO metoda, IP 346)  ne može se klasifikovati kao kancerogena supstanca 
prema SKS-u u skladu sa GHS (Sl. gl. 48/14), Napomena L. 

Toksičnost po reprodukciju Nema raspoloživih podataka 
Specifična toksičnost za ciljni 

organ –jednokratna izloženost 

Pri produženom ili učestalom kontaktu sa kožom može se javiti crvenilo, iritacija ili 
dermatitis usled efekta odmašćivanja. U dodiru sa očima može izazvati crvenilo i iritaciju. 

Specifična toksičnost za ciljni 

organ –višekratna izloženost 

Nema raspoloživih podataka 

Opasnost od aspiracije Nema raspoloživih podataka 
  
Poglavlje 12 EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI 
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost Nisu dostupni specifični ekotoksikološki podaci za ovaj proizvod.  

 -mineralna ulja:   LC50 ribe  >100mg/l (LL 50) 
                                EC50 Dafnije  > 10000 mg/l WAF ,48 h (OECD 202) 
-Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric acid with phosphorus 

oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched) 
LC 50(Rainbow Trout, 4 Days): 24 mg/l 
NOEC(Rainbow Trout, 4 Days): 3,2 mg/l 
LC 50(Fathead Minnow, 4 Days): 8,5 mg/l 
 
EC 50(Water flea (Daphnia magna), 2 d):91,4 mg/l 
EC 50(Water flea (Daphnia magna), 21 d): 0,66 mg/l 
NOEC(Water flea (Daphnia magna), 21 d): 0,12 mg/l 

EC 50(Green algae (selenastrum capricomutum), 4 Days): 6,4 mg/l 
NOEC(Green algae (selenastrum capricomutum), 4 Days): 1,7 mg/l 
 
 -1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and 

tert-nonanethiol 
                 
LC 50(Fathead Minnow, 4 d): >1 000 mg/l 
NOEC(Fathead Minnow, 4 d): 1 000 mg/ l 
 
EC 50(Water flea (Daphnia magna), 2 d):41 mg/l 
NOEC(Water flea (Daphnia magna), 2 d):32 mg/ 
 
-N-Cis-9-octadecenyl-1,3-propanediamine 

                   LC50 ribe  = 0,1-1mg/l 
-Oleylamine 

                         LC50 ribe  = 0,1-1mg/l 
Nekontrolisano ispuštanje u životnu sredinu, ipak može proizvesti zagađenje različitih 
životnih staništa (zemljišta, podzemnih i površinskih voda. 
Ovaj proizvod nije rastvorljiv u vodi. On pluta na vodi i formira film na površini. Šteta za 
vodene organizme je mehaničke vrste. 

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i 

razgradljivost 

Najznačajnije sastojke proizvoda treba smatrati kao "inherentno biorazgradive", ali ne "lako 
biorazgradive", i oni mogu biti umereno perzistentni, naročito u anaerobnim uslovima. 

 

Supstanca 
konc, (%) Tip testa 

Trajanje 
testa 

(dani) 
% degradacije 

< 0.78 Inherent/Slu
dge 

28 3.6 

< 0.78 Strum 28 -10 

Reaction products of 
bis(4-methylpentan-2-yl) 
dithiophosphoric acid 
with phosphorus oxide, 
propylene oxide and 
amines, C12-14 alkyl 
(branched) 

< 0.78 Strum 28 7.4 

Podpoglavlje 12.3. Potencijal 

bioakumulacije 

Bioakumulacija se ne očekuje u skladu sa veoma niskom rastvorljivosti u vodi. 
za mineralno ulje  Log Kow = 3.9-6 
-1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-
nonanethiol   Log Kow 9,4 
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-Oleylamine Log Kow 6 
 

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u 

zemljištu 

- Ne postoje informacije za proizvod. 
 

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i 

vPvB 

Ova smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao PBT i vPvB. 

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni 

efekti 

Nema 

  
Poglavlje 13 ODLAGANJE 

Podpoglavlje 13.1. Metode 

tretmana otpada 

 

Nekorišćeno ulje:   Mora se ukloniti ili spaliti u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. 
Otpadno ulje:        
Otpadna ulja su sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva koja su neupotrebljiva za svrhu za 
koju su prvobitno bila namenjena kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska, brodska 
ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i 
uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje voda i emulzije.   
Zabranjeno je: 

1. isuštanje ili prosipanje otpadnih ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode 
i u kanalizaciju; 

2. konačno odlaganje otpadnih ulja i nekontrolisano ispuštanje ostataka od prerade 
otpadnih ulja; 

3. mešanje otpadnih ulja tokom sakupljanja i skladištenja sa PCB i korišćenim PCB ili 
halogenim materijama koje nisu otpadna ulja, ili ih mešati sa opasnim otpadom; 

4. svaka vrsta prerade otpadnih ulja koja zagadjuje vazduh u koncentracijama iznad 
propisanih graničnih vrednosti. 

Mora se ukloniti ili spaliti u skladu sa lokalnim propisima i zakonima. Korišćeno hipoidno 
ulje se nalazi na listi opasnog otpada EU pod oznakom EWC-br: 13 02 05*. 
U cilju očuvanja i zaštite životne sredine potrebno je kontrolisano odlagati iskorišćeno ulje i 
praznu ambalažu. 
Kontaminirano pakovanje reciklirati ili uništiti u skladu sa važećim propisima. EWC-br: 15 
01 10*.  
(Zakon o upravljanju otpadom (Sl. g. RS 36/2009; 88/2010)) 

Oznaka prema katalogu otpada: 13 02 05* 

  
Poglavlje 14 PODACI O TRANSPORTU 

Podpoglavlje 14.1. UN broj Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
Podpoglavlje 14.2. UN naziv za 

teret u transportu 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti 

u transportu 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

Podpoglavlje 14.4 Ambalažna 

grupa 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

Podpoglavlje 14.5. Opasnost po 

životnu sredinu 

Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 

ADR Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
IMDG Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
RID Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
ICAO/IATA Nije klasifikovan kao opasan po propisima iz oblasti transporta. 
Podpoglavlje 14.6. Posebne 

predostrožnosti za korisnika 

Nema 

Podpoglavlje 14.7. Transport u 

rasutom stanju 

- 

  
Poglavlje 15 REGULATORNI PODACI 
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 Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa 

bezbednošću, zdravljem i životnom 

sredinom  

-Propisi- Republika Srbija: 
 
-Zakon o hemikalijama, 
-Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog 
proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje, 
UN,  
-Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci, 
-Pravilnik o sadržaju bezbedonosnog lista, 
-Zakon o upravljanju otpadom, 
-Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, 
-Odluka o objavljivanju Aneksa A i B Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu 
opisanih materija / ADR, 
-Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, 
-Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja 
hemikalija. 
 

Podpoglavlje 15.2. Procena 

bezbednosti hemikalije  

Nije urađena procena bezbednosti hemikalije. 

  
Poglavlje 16 OSTALI PODACI 
Izmene i dopune BL: Revizija br. 4 / 15.09.2017. 

Poglavlje 3 - Dopuna podataka u delu identifikacija  SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA  

 

Revizija br. 3 / 03.05.2017. 

Izmena u elementima obeležavanja. 
 
Revizija br. 2 / 01.12.2016. 

Izmena Logo-a 
Poglavlje 15 ( Podpoglavlje 15.1.) – izmene u propisima u vezi sa bezbednošću, zdravljem i 
životnom sredinom, 
Poglavlje 16 Izmena spiska literature i izvora podataka korišćenih za izradu BL i relevantnih 
obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o predostrožnosti 
 

Revizija br. 1 / 01.06.2015 

Poglavlje 1( Podpoglavlje 1.3.) –Izmena u imenu firme, 
Poglavlje 2- usklađivanje klasifikacije proizvoda prema GHS pravilniku, 
Poglavlje 3- brisanje starih podataka po DPD-u i unošenje podataka vezanih za novu 
klasifikaciju po GHS-u, 
Poglavlje 11- izmene podpoglavlja u skladu sa novom klasifikacijom po GHS-u, 
Poglavlje 12- Dodati novi podaci, 
Poglavlje 15 ( Podpoglavlje 15.1.) – izmene u propisima u vezi sa bezbednošću, zdravljem i 
životnom sredinom, 
Poglavlje 16- Unos novih skraćenica i akronima, kao i izmena spiska literature i izvora 
podataka korišćenih za izradu BL i relevantnih obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o 
predostrožnosti. 
 

Spisak skraćenica i akronima: ADR European Agreement Concerning The International Carriage Of Dangerous Goods By 
Road 
ACGIH American Conference of Industrial Hygienists 
ASTM American Society for Testing and Materials 
ATE Acute Toxicity Estimates 
BL Bezbedonosni List 
CAS Chemical Abstract Services 
CLP Classification, Labelling And Packaging 
DIN German Institute for Standardization 
DMSO Dimethyl Sulfoxide 
DPD Dangerous Preparations Direcfive 
EbC Effective Concentration 
EC European Commission 
EC European Community Number 
EC50 Half Maximal Effective Concentration 
EWC European Waste Catalogue 
GHS Globally Harmonised System 
IARC International Agency for Research on Cancer 
IATA International Air Transport Association 
ICAO International Civil Aviation Organization 



   BL FAMIHIPO Strana 9 od 9 
 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

IP International Petroleum 
ISO International Organization For Standardization 
LEL Lower Explosive Limit 
LD Lethal Dosage 
NOEC No Observed Effect Concentration 
NTP  National Toxicology Program 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
Pow Octanol Wather Partition Coefficient 
PCA- Polycyclic Aromatics 
PVC Polyvinyl Chloride 
RID Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 
SAE Society of Automotive Engineers 
SCBA Self-Contained Breathing Apparatus 
Sl.gl.RS Službeni Glasnik Republike Srbije 
SKS Spisak Klasifikovanih Supstanci 
STEL Short-Term Exposure Limit 
TLV Threshold Limit Value 
TWA Time Weighted Average 
vPvB Very Persistent, Very Bioaccumulative 
WAF Water Accommodated Fractions 
VMA Vojno Medicinska Akademija 
UN United Nations 
US United States 
 

Spisak literature i izvora podataka 

korišćenih za izradu BL: 

 
-Zakon o hemikalijama  
-Pravilnik o sadržaju bezbedonosnog lista, 
-Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog 
proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje, 
UN, 
-Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci, 
-Rezultati laboratorijskih ispitivanja,  
-BL za sirovine. 
 

Spisak svih relevantnih 

obaveštenja o opasnosti sa 

pripadajućim tekstom: 

 
H290 Može biti korozivno za metale  
H302 Štetno ako se proguta  
H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva  
H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka 
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži 
H318 Dovodi do teškog oštećenja oka 
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa 
H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja  
H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja  
H400 Veoma toksično po živi svet u vodi 
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama 
 

 

 
 

 

 

Informacije u ovoj Bezbednosnoj listi namenjene su svima koji koriste, rukuju, 

prodaju ili transportuju ovaj proizvod. Informacije ovde sadržane zasnovane su na 

sadašnjem stadijumu našeg znanja i podložne su izmeni. Korisnici našeg proizvoda 

moraju da preuzmu odgovornost za poštovanje postojećih zakona i propisa. 

 



 

SAFETY DATA SHEET  

according to regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and 1272/2008/EC  MOL-LUB Ltd. 
 

Trade name: Alycol Cool concentrate coolant concentrate 
 

Version: 16 Latest revision: 27. 09. 2021 Date of issue: 06. 09. 2004 Page: 1/(14) 
   

 
 

 

SECTION 1  Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
 

1.1 Product identifier: 

 Alycol Cool concentrate coolant concentrate 
 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

 Relevant identified uses: antifreeze coolant concentrate 

 Uses advised against: application other than the above. 
 

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet: 

 MOL-LUB Lubricant Production Distribution and Service Ltd. 

 H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary 

 Phone / Fax: +36 34 526 330 / +36 34 526 391 

 E-mail: kenoanyag@mol.hu 
 

 Request SDS of: 

 MOL-LUB Lubricant Production Distribution and Service Ltd. 

 Customer Service Center 

 H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary 

 Phone / Fax: +36 80 201 296 / +36 34 348 010 
 

 Responsible for SDS: 

 MOL LUB Kft. 

 Tel: +36 80 201 296 

 E-mail: EBKHelpdesk@MOL.hu 
 

1.4 Emergency telephone number 

 Emergency telephone (07-1520 h): +36 34 526 210 (CET) on workdays 

 Health Toxicological Information Service (ETTSZ 1097 Budapest, Albert Flórián st. 2-6.) 

 Tel.: +36 80 201 199 (0-24 h, free number, can only be called from Hungary). 

 +36 1 476 6464 (0-24 h, can be called for a normal fee - also from abroad) 

 National Health Toxicological Information Service: 
 

 

SECTION 2  Hazards identification 
 

2.1 Classification of the substance or mixture 

 Hazard Class and Category: Hazard statement: 

 Acute Tox. 4 H302 Harmful if swallowed. 

 STOT RE 2 H373 May cause damage to kidneys through prolonged or 

repeated exposure if swallowed. 
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2.2 Label elements 
 

 Product identification: Trade name: Alycol Cool concentrate coolant concentrate 
 

 Hazardous components: Ethanediol 
 

 GHS Pictogram:  

 

 

 

 

 Signal word: Warning  
 

 Hazard statement: 

 H302 Harmful if swallowed 

 H373 May cause damage to kidneys through prolonged or repeated exposure if 

swallowed. 
 

 Supplemental hazard information: - 
 

 Precautionary statements – General:  

 P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. 

 P102 Keep out of reach of children. 
 

 Precautionary statements - Prevention 

 P260 Do not breathe mist, vapours, spray. 

 P264 Wash hands thoroughly after handling. 

 P270 Do not eat, drink or smoke when using this product. 
 

 Precautionary statements - Response 

 P301 + P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. 

 P314 Get medical advice/attention if you feel unwell. 
 

 Precautionary statements – Storage: - 
 

 Precautionary statements - Disposal 

 P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulation. 
 

 Other liabilities for labelling: 

 Tactile warning of danger: distributed for population. 

 Transport classification: see section 14. 
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2.3 Other hazards 

 The product does not contain any PBT or vPvB substance according to annex XIII of 

regulation (EC) 1907/2006. 
 

 

SECTION 3 Composition/information on ingredients 
 

3.2 Mixtures 

 Chemical description: Ethylene glycol with additives, colorific. 
 

 Component(s) / Hazardous component(s): 
 

 
Name 

EC 

number 

CAS 

number 

Hazard classes and 

cat. 

Hazard 

statements 

Conc. 

%(m/m) 

 Ethanediol 203-473-3 107-21-1 Acute Tox. 4 H302 max. 95 

 REACH Registr. Nr.:   STOT RE 2 H373  

 01-2119456816-28      

 *Sodium 2-ethylhexanoate 

REACH Registr. Nr.: 

exempt 

243-283-8 19766-89-3 Repr. 2 H361d <3 

 Methyl-1H- benzotriazole 249-596-6 29385-43-1 Acute Tox. 4 H302 max. 0.2 

 REACH Registr. Nr.:   Aquatic Chronic 2 H411  

 01-2119979081-35      
 

 The full text of each relevant H- phrase and Hazard classes and cat. see in Section 16. 
  

 

SECTION 4 First aid measures 
 

4.1 Description of first aid measures 

 General information: Never give anything by mouth to an unconscious person, or never 

induce vomiting. 

 Inhalation: Remove exposed person to fresh air if adverse effects are observed. If breathing 

has stopped, apply artificial respiration. If breathing is labored, administer 

oxygen. Get medical attention. 

 Skin contact: Wash immediately with soap and water. Remove contaminated clothing. If 

symptoms persist (redness, swelling, pain, bladder) get medical attention. 

 Eye contact: Flush immediately with plenty of running water for at least 10-15 minutes, 

holding the eyelids open. Rest the eyes at least 30 minutes. If symptoms persist 

(redness, burning pain, dim-red sight, swelling) get medical attention. 

 Ingestion: Wash out the mouth immediately with water. Give plenty of water. Do not 

induce vomiting! If vomiting occur spontaneously, lower head below waist to 

prevent fluid entering the lungs. Get medical attention. 
 

 Protection of first-aid person:   No individual specifications. 
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4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed 

 Harmful if swallowed. 

 May cause damage to kidneys through prolonged or repeated exposure if swallowed. 

 May cause vomiting when ingested. Aspiration into the lungs may cause chemical 

pneumontitis. May produce central nervous system disorders. 

Absorb on skin. 

Vapours may cause narcosis.  

 Elevated temperatures, mixing or mechanical action may form mists, which may cause 

slightly burning effects in nose, throat and lungs. 

 Prolonged and/or repeated contact may cause slight irritation: transient burning effects, mild 

local redness on skin and/or swelling. Risk of skin resorption. 

In case of short term contact is not expected to other unlikely effects. 

 May cause slight irritation: transient burning effects, mild redness and/or dim sight. 

May cause blindness in the form of an aerosol. 

 Symptoms of glycol poisoning: breathing disorders, paralysis of central nervous system and 

in case of severe toxicosis may be fatal. 
 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 

 If swallowed, immediate medical attention is required: 2 hours, gastrolavage, etc. 

 

 

SECTION 5 Fire-fighting measures 
 

 Fire hazards: 

  Combustible. 
 

5.1 Extinguishing media 

 Suitable extinguishing media: 

  According to the existing fire-fighting regulations, powder, alcohol resistant foam, water, 

CO2. 
 

 Unsuitable extinguishing media: 

  Full water jet. 
 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 

 Hazardous combustion products: 

  On burning hazardous gases and vapours (carbon-dioxide, carbon-monoxide, other organic 

compounds) can be formed. 
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5.3 Advice for fire-fighters 

 Special protective equipment: 

  According to the existing fire-fighting regulations. Self-contained breathing apparatus. 
 

 Further information: 

  Cool containers and surroundings exposed to fire with water spray. 

  Vapours of ethanediol heavier than air and form explosive mixture with air. 
 

 

SECTION 6 Accidental release measures 
 

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 

  Personal precautions: see Section 8. 
 

6.2 Environmental precautions: 

  Prevent spills from entering into natural water, soil and drains by containing the liquid. 

Notify relevant authority. 
 

6.3 Methods and material for containment and cleaning up 

  On soil: Exclude source of ignition. Adequate ventilation required in enclosed areas. 

Contain spilled liquid with sand, earth or other suitable absorbents. Recover 

free liquid by pumping. Dispose of according to local regulations. Clean up 

with large amount of water the contaminated area. 

  On water: Notify local authorities according to regulations. 
 

6.4 Reference to other sections 

  Personal precautions: see section 8. 

  Waste treatment methods: see section 13. 
 

 

SECTION 7 Handling and storage 
 

7.1 Precautions for safe handling 

  Keep general measures applied for normal operations with chemicals and flammable 

liquids. 

  Adequate ventilation required. 

  Keep material away from and open flame. No smoking. 

  Take precautionary measures against static discharges. 

  Avoid contact with skin and eyes, inhalation of vapours. 

  Ensure washing facilities after working hours and before breaks. Take off contaminated 

clothing and wash it before reuse. Do not wear rings, watches or similar apparel that could 

entrap the material and cause a skin reaction. 

  Handling temperature: max. 40°C 
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7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 

  Storage facilities must comply with regulations for storing of chemicals and flammable 

liquids. 

  Keep material away from heat, sparks, and open flame. Store in cool, dry, well-ventilated 

area, in original, tightly closed containers. 

  Keep out of the reach of children. Keep away from food, drink. 

  Unsuitable storage materials are: not recommended using plated or galvanized iron or steel 

containers. 

  Storage temperature: (-13) – 30°C 
 

7.3 Specific end use(s) 

  Coolant concentrate. 
 

 

SECTION 8 Exposure controls / personal protection 
 

8.1 Control parameters: 

 EU (2000/39/EC) 
 

  Ethanediol: Eight hours: 52 mg/m3 

   Short-term: 104 mg/m3 
 

8.2 Exposure controls 
 

 Engineering control measures: 

  Not required. 
 

 Personal protection: 

 (a) Eye/face protection Where splashing is possible, wear safety glasses (EN 166). 

 (b) Skin protection  

  (i) Hand protection Protective gloves (chemical resistant) (EN 374). 

    Note: Manufacturer’s directions for use and the conditions of 

application should be observed. 

  (ii) Other Protective clothing, possibly chemical resistant protective 

boots. 

 (c) Respiratory protection Under normal use conditions, respirator is not usually required. 

Use approved breathing apparatus if vapours, mists and aerosols 

are generated or recommended exposure limits are exceeded. 

 (d) Thermal hazards No data. 
 

 Environmental exposure controls: 

  Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. 
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SECTION 9  Physical and chemical properties 
 

9.1 Information on basic physical and chemical properties 
 

 a) Physical state: liquid 

 b) Colour: pink 

 c) Odour: mild, sweetish 

 d) Melting point/freezing point (Pour point) (ISO 3016): not available 

 e) Boiling point or initial boiling point and boiling range 

(ASTM D 1120): 

 

typ. 167°C 

 f) Flammability: combustible 

 g) Lower and upper explosion limit: 3.0 / 15 Vol/% 

 h) Flash point (COC) (EN ISO 2592): >120ºC 

 i) Auto-ignition temperature: not available 

 j) Decomposition temperature: not available 

 k) (ASTM D 1287) (Diluted 1:2 with distilled water): 8.4 

 l) Kinematic viscosity at (DIN EN ISO 3104):  

   20°C: 20 – 30 mm2/s (calculated value) 

   100°C not available 

 m) Solubility   

 Solubility in water: 
 

soluble in all proportion 

 Solubility in other solvents: not available 

 n) Partition coefficient n-octanol/water (log value): not available 

 o) Vapour pressure at 20°C: ca. 2 mbar 

 p) Density and/or relative density at 20°C  

 (ASTM D 1122): 

 

1.095 – 1.130 g/cm3 

 q) Relative vapour density: not available 

 r) Particle characteristics: not available 
 

9.2 Other information 

  Crystallisation temperature (ASTM D 1177) 

(Diluted 1:1 with distilled water): 

 

-36°C 

  Ignition point: > 200°C 
 

 

SECTION 10 Stability and reactivity 
 

10.1 Reactivity: Dangerous reactivity not known. 

10.2 Chemical stability: No decomposition if stored and handled properly. 

10.3 Possibility of hazardous reactions: Not known. 
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10.4 Conditions to avoid: Direct heat or ignition sources. 

10.5 Incompatible materials: Strong oxidizing agents. 

10.6 Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products are formed under 

normal conditions. Hazardous combustion products: See 

Section 5. 

 Nota: Vapours of ethanediol heavier than air and form 

explosive mixture with air. 

 

 

SECTION 11  Toxicological information 
 

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 
 

 Acute toxicity: Harmful if swallowed. 

 No data for the product. 
 

 Component: 

 Ethanediol (CAS: 107-21-1) 

  Oral: LD (human): 1200-1500 mg/kg 

  Oral (OECD 401): LD50 (rat): 5840 mg/kg 

   LD50 (guinea pig): 6610 mg/kg 

   LD50 (mouse): 2780 mg/kg 

  Dermal (OECD 402): LD50 (rabbit): 9530 mg/kg 
 

 Methyl-1H- benzotriazole (CAS: 29385-43-1) 

  Oral: LD50 (rat): 720 mg/kg 

  Dermal: LD50 (rabbit): >2000 mg/kg (24 h) 
 

 Serious eye damage/irritation: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 Respiratory or skin sensitisation: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 Germ cell mutagenicity: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 Carcinogenicity: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 Reproductive toxicity: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 STOT-single exposure: Based on available data, the classification criteria are not met. 

 STOT-repeated exposure: May cause damage to kidneys through prolonged or repeated 

exposure if swallowed. 

 Aspiration hazard: Based on available data, the classification criteria are not met. 
 

11.2 Information on other hazards 

 No data. 
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SECTION  12 Ecological information 
 

12.1 Toxicity No data available for the preparation. 
 

 Component: 

 Ethanediol (CAS: 107-21-1) 

  Aquatic organisms: Fish toxicity: LC50 >100 mg/L (Literature) 

   Daphnia toxicity: EC50 >100 mg/ L (Literature) 

   Algae toxicity: IC50 >100 mg/L (Literature) 

  Soil organisms: Bacteria toxicity:  >1000 mg/l (Literature) 
 

 Methyl-1H- benzotriazole (CAS: 29385-43-1) 

  Fish (Cyprinodon variegatus): LC50 55 mg/L (96 h) 

  Crustacea (Arcartia tonsa): EC50 55 mg/ L (48 h) 

  Algae (Skeletonema costatum): EC50 53 mg/L (72 h) 
 

12.2 Persistence and degradability  

 Biodegradability: Readily degradable. (Literature) 
 

12.3 Bioaccumulative potential  

 Ethanediol Has low bioaccumulation. 
 

12.4 Mobility in soil Large spills to soil can contaminate groundwater. 

 Mobility in water: No data available. 
 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment Does not contain PBT and vPvB substances. 
 

12.6 Endocrine disrupting properties No data. 
 

12.7 Other adverse effects  

 Biological oxygen demand: Ethanediol: BOD: 0.81 g/g (Literature) 

 Chemical oxygen demand: Ethanediol: COD: 1.29 g/g (Literature) 

 Effects on activated sludge: The product can be disposed in wastewater 

treatment plant – biological stage of treatment 

(activation) after dilution in the ratio 1:1000 and 

after approval of relevant authority and manager of 

the sewer. 

 Heavy metal content: None. 

 PCT, PCB and other chlorinated 

hydrocarbons: 

 

None. 

 Environmental effects: Do not empty into waterways without disposal. 

 Water hazard class (German): WGK 1 (Classification by AwSV) 
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SECTION 13 Disposal considerations 
 

13.1 Waste treatment methods 

 Product disposal: 

 Wastes of the product or used oil should be treated as hazardous waste. 

 Waste Identification Code: 16 01 14* 

 Antifreeze fluids containing dangerous substances. 
 

 Disposal must be in compliance with national and local regulations. 
 

 Recommended waste treatment method: incineration 
 

 Packaging disposal: 

 Containers with product residue should also be treated as hazardous waste according to 

national and local disposal regulations. 

 Waste Identification Code: 15 01 10* 

 Packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances. 
 

 Disposal must be in compliance with national and local regulations. 
 

 Wastewater: 

 Quality of wastewater emitted to natural water must comply with national and local 

regulations. 
 

 Care should be taken in any case to ensure compliance with EC, national and local regulations. 

It is the responsibility of the user to know all relevant national and local regulations. 
 

 

SECTION 14  Transport information 
 

 Land transport: 

  Road/ Railway ADR/RID: Not classified. 
 

14.1 UN number or ID number: Not classified. 

14.2 UN proper shipping name: Not classified. 

14.3 Transport hazard class(es): Not classified. 

14.4 Packing group:  Not classified. 

14.5 Environmental hazards: Not classified. 

14.6 Special precautions for user:  Not classified. 
 

 Waterways: 

  Inland waterways/ Sea transport ADN/IMDG: Not apply to the product. 
 

 Air transport: ICAO / IATA: Not apply to the product. 
 

  



 

SAFETY DATA SHEET  

according to regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and 1272/2008/EC  MOL-LUB Ltd. 
 

Trade name: Alycol Cool concentrate coolant concentrate 
 

Version: 16 Latest revision: 27. 09. 2021 Date of issue: 06. 09. 2004 Page: 11/(14) 
   

 
 

 

SECTION 15 Regulatory information 
 

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

 This safety data sheet has been prepared according to Regulation (EC) No 1907/2006 

(mod.: 2020/878/EU) and to Regulation (EC) 1272/2008. 

 Seveso category: not classified. 
 

15.2 Chemical safety assessment. 

 not available 
 

 

SECTION 16 Other information 
 

 The information given in this data sheet is based on our best knowledge at the time of 

publication. The information is related only to this product and is intended to assist its safe 

transport, handling and use. The given physical and chemical parameters describe the product 

only for the purpose of safety requirements and therefore should not be construed as 

guaranteeing any specific property of the product or as being part of a product specification or 

any contract. 

The manufacturer or supplier shall not take responsibility for any damages from the use other 

than recommended or other misuse of the product. It is the responsibility of the user to keep 

regulatory precautions and observe recommendations for safe use of the product.  
 

 

 Classification for mixtures and used evaluation method according to regulation (EC) 

1272/2008 (CLP) 

 Acute Tox. 4 H302 calculation method 

 STOT RE 2 H373 calculation method 
 

 

 The full text of each relevant H- phrase and Hazard classes and cat. in Section 3.: 
 

 H302 Harmful if swallowed. 

 H361d Suspected of damaging the unborn child. 

 H373 May cause damage to kidneys through prolonged or repeated exposure if 

swallowed. 

 H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 
 

 Acute Tox. 4 Acute toxicity Category 4 

 Repr. 2 Reproductive toxicity Category 2 

 STOT RE 2 Specific target organ toxicity – repeated exposure Category 2 

 Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment Category 2 
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 Legend: 
 

 ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 

Waterways 

 ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  

 ATE Acute Toxicity Estimate 

 BCF Bioconcentration Factor 

 BOD Biological Oxygen Demand 

 Bw Body Weight 

 C&L Classification and Labelling 

 CAS Chemical Abstracts Service 

 CLP Classification and Labelling 

 CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction 

 COD Chemical Oxygen Demand 

 CSA Chemical Safety Assessment 

 CSR Chemical Safety Report 

 DMEL Derived Minimal Effect Level 

 DNEL Derived No Effect Level 

 ECHA European Chemicals Agency  

 Ecx Effective Concentration x% 

 ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate 

 Edx Effective Dose x% 

 EC European Community 

 EC number European Community number 

 ELINCS European List of Notified Chemical Substances 

 ES Exposure Scenario 

 IARC International Agency for Research on Cancer 

 IATA International Air Transport Association 

 IMDG International Maritime Dangerous Goods 

 LCx Lethal Concentration x% 

 LDx Lethal Dose x%) 

 LOAEC Lowest Observed Adverse Effect Concentration 

 LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

 LOEC Lowest Observed Effect Concentration 

 LOEL Lowest Observed Effect Level 

 NOEC No observed effect concentration 

 NOEL No observed effect level 

 NLP No-Longer Polymer 

 NOAEL No Observed Adverse Effect Level 

 OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

 PBT Persistent Bioaccumulative and Toxic 

 PNEC Predicted No-Effect Concentration 

 ppm parts/million 

 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

 RID Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail 

 SVHC Substance of Very High Concern 
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 UVCB substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological 

materials 

 VOC Volatile organic compounds 

 vPvB Very Persistent and very Bio-accumulative 
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SECTION 1  Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
 

1.1 Product identifier: 
 MOL Hydro HME 46 premium hydraulic oil 
 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

 Relevant identified uses: premium hydraulic oil 
 Uses advised against: no data 
 

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet: 

 MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company 
 H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary 
 Phone / Fax: +36 34 526 330 / +36 34 526 391 
 E-mail: kenoanyag@mol.hu 
 

 Request SDS of: 
 MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company 

 Customer Service Center 
 H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary 
 Phone / Fax: +36 80 201 296 / +36 34 348 010 
 

 Responsible for SDS: 
 MOL LUB Kft. 
 Tel: +36 80 201 296 
 E-mail: EBKHelpdesk@MOL.hu 
 

1.4 Emergency telephone number 
 Emergency telephone (07-1520 h): +36 34 526 210 (CET) on workdays 

 Health Toxicological Information Service (ETTSZ 1097 Budapest, Albert Flórián st. 2 -6.) 
 Tel.: +36 80 201 199 (0-24 h, free number, can only be called from Hungary). 
 +36 1 476 6464 (0-24 h, can be called for a normal fee - also from abroad) 
 National Health Toxicological Information Service: 

 
 

SECTION 2  Hazards identification 
 

2.1 Classification of the substance or mixture 

 Hazard Class and Category:  Hazard statement: 
 Not classified. -  
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2.2 Label elements 
 
 Product identification: Trade name: MOL Hydro HME 46 premium hydraulic oil 

 
 Hazardous components: - 
   
 GHS Pictogram: not required 

 Signal word: not required 
 
 Hazard statement:  

 not required  

   
 Supplemental hazard information: -  
 EUH210 Safety data sheet available on request. 
  

 Precautionary statements – General: -  
 
 
 Precautionary statements – Prevention: 

 P273 Avoid release to the environment. 
   
 Precautionary statements – Response: -  
  

 Precautionary statements – Storage: - 
 
 
 Precautionary statements – Disposal: 

 P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulation. 
 
 Other liabilities for labelling: 
 Tactile warning of danger: Not required. 

 Transport classification: see section 14. 
 
2.3 Other hazards 
 The product does not contain any PBT or vPvB substance according to annex XIII of regulation 

(EC) 1907/2006. 
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SECTION 3  Composition/information on ingredients 
 

3.2 Mixtures 

 Chemical description: Mixture of refined mineral base oils containing additives. 
 

 Component(s) / Hazardous component(s): 
 

 Name 
EC 

number 
CAS 

number 
Hazard classes and 

cat. 
Hazard 

statements 
Conc. 

%(m/m) 

 

Distillates (petroleum), 

solvent-dewaxed heavy 
paraffinic* 
REACH Registr. Nr.: 

01-2119471299-27 

265-169-7 64742-65-0 - 

(Note L) 

- <99 

 

Distillates (petroleum), 
solvent-dewaxed light 
paraffinic 

REACH Registr. Nr.: 
01-2119480132-48 

265-159-2 64742-56-9 Asp. Tox. 1 
(Note L) 

H304 max. 5.0 

 Cink-dialkil-ditiofoszfát 272-028-3 68649-42-3 Eye Dam. 1 H318 max. 0.60 

 REACH Registr. Nr:   Aquatic Chronic. 2 H411  
 01-2120742271-64      

 2,6-di-tert-butylphenol 
REACH Registr. Nr.: 

01-2119490822-33 

204-884-0 128-39-2 Skin Irrit. 2 
Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H315 
H400 (M=1) 

H410 (M=1) 

<0.17 

       

 *: with exposure limit 
 

 Note L: 
The harmonised classification as a carcinogen applies unless it can be shown that the 

substance contains less than 3 % of dimethyl sulphoxide extract as measured by IP 346 
(“Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free 
petroleum fractions – Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method”Institute of 
Petroleum, London), in which case a classification in accordance with Title II of this 

Regulation shall be performed also for that hazard class. 
 

 The full text of each relevant H- phrase and Hazard classes and cat. see in Section 16. 
 

 

SECTION 4 First aid measures 
 

4.1 Description of first aid measures 
 General information: Never give anything by mouth to an unconscious person, or never 

induce vomiting. 
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 Inhalation: Remove the affected person to fresh air. If rapid recovery does not occur, obtain 
medical attention. 

 Skin contact: Remove contaminated clothing. Wash skin with large amounts of water, use 
soap. In case of persistent irritation, get medical attention. 

 Eye contact: Flush eyes with plenty of water for 10-15 minutes. In case of persistent 
irritation, get medical attention. 

 Ingestion: If swallowed, give water. Do not induce vomiting. Get medical attention. 
   

 Protection of first-aid person:   No individual specifications. 
 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed 
 Prolonged and/or repeated contact may cause irritation on skin or in eyes depending on 

individual sensitivity. 
 

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 
 Not required. 
 

 

SECTION 5 Fire-fighting measures 
 

 Fire hazards: 

  Combustible. 
 

5.1 Extinguishing media 

 Suitable extinguishing media: 
  Foam, carbon dioxide, dry chemical powder. 
 

 Unsuitable extinguishing media: 
  Water jet. 
   

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 
 Hazardous combustion products: 
  On burning, carbon dioxide, carbon monoxide, sulphur oxides, phosphor oxides, various 

hydrocarbons and soot can be formed. 
 

5.3 Advice for fire-fighters 
 Special protective equipment: 
  According to the existing fire-fighting regulations. Respiratory protection. 
 

 Further information: 
  Collect contaminated fire fighting water separately. It must not enter the sewage system. 
  Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official 

regulations. 
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SECTION 6 Accidental release measures 
 

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 
 Personal precautions: see Section 8. 
 Danger of slipping on leaked out/spilled product. 
 

6.2 Environmental precautions: 
  Confine spills to prevent material from entering sewers, watercourses, drains and into soil 

Notify relevant authority. 
 

6.3 Methods and material for containment and cleaning up 
  On soil: All kind of ignition sources should be removed. Recover free liquid by 

pumping. Contain the rest or small quantities with sand, earth or other 
suitable absorbents. Dispose of according to local regulations. 

  On water: Confine the spillage. Remove from surface by skimming or suitable 
absorbents. Notify local authorities according to regulations. 

 

6.4 Reference to other sections 
  Personal precautions: see section 8. 

  Waste treatment methods: see section 13. 
 

 

SECTION 7 Handling and storage 
 

7.1 Precautions for safe handling 
  Keep general measures applied for normal operations with lubricants and flammable liquids. 

  Keep away from radiant heat and open flame. 
  Avoid contact with skin and eyes. Avoid prolonged breathing of oil vapours or mists.  
  Ensure washing facilities after working hours and before breaks.  
  Take off contaminated clothing and wash it before reuse. 

  When using do not eat, drink or smoke. Avoid splashing the product.  
  Handling temperature: not known. 
 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 
  Storage facilities must comply with regulations for storing of flammable liquids.  
  Store in dry, well ventilated place in original, closed containers. 
  Keep away from radiant heat, open flame and strong oxidizing agents. 

  Storage temperature: max. 40°C. 
 

7.3 Specific end use(s) 

  Premium hydraulic oil. 
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SECTION 8 Exposure controls / personal protection 
 

8.1 Control parameters: 
 

  Mineral oil mist: TWA: 5 mg/m3; STEL: 10 mg/m3, for oil mist, vapour excluded 

(ACGIH). 
  Method of testing, recommended: NIOSH 5026 
 

8.2 Exposure controls 
 

 Engineering control measures: 

  Not required. 
 

 Personal protection: 

 (a) Eye/face protection Where splashing is possible, wear safety glasses (EN 166). 
 (b) Skin protection  
  (i) Hand protection Oil resistant gloves (EN 374, Breakthrough time > 480 min, 

PK power level: 6; PR flow rate: 0). 

    Note: Manufacturer’s directions for use and the conditions of 
application should be observed. 

  (ii) Other Protective clothing (oil resistant). 
 (c) Respiratory protection Under normal conditions not required. In case of exceeded 

exposure-limits respiratory protection with particle-filter is 
recommended. 

 (d) Thermal hazards No data. 
 

 Environmental exposure controls: 
  Do not discharge into drains/surface waters/groundwater. 
 

 

SECTION 9 Physical and chemical properties 
 

9.1 Information on basic physical and chemical properties 
 a) Physical state: liquid 
 b) Colour: yellow, clear, bright 
 c) Odour: characteristic 

 d) Melting point/freezing point (Pour point) (ISO 3016): typ. -30°C 
 e) Boiling point or initial boiling point and boiling range 

(DIN 51356): 
 
not available 

 f) Flammability: combustible 

 g) Lower and upper explosion limit: not explosive 
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 h) Flash point (COC) (EN ISO 2592): typ. 225°C 
 i) Auto-ignition temperature: not available 
 j) Decomposition temperature: not available 

 k) pH: not applicable 
 l) Kinematic viscosity (EN ISO 3104):  
   at 40°C: typ. 46.4 mm2/s 
   at 100°C: typ. 6.75 mm2/s 

 m) Solubility   
 Solubility in water: 

 
practically insoluble in water 

 Solubility in other solvents: gasoline, kerosene, toluene, etc. 
 n) Partition coefficient n-octanol/water (log value): not available 

 o) Vapour pressure at 20°C: negligible 
 p) Density and/or relative density at 15°C (EN ISO 12185): 0.865 – 0.885 g/cm3 
 q) Relative vapour density: not available 
 r) Particle characteristics: not available 
 

9.2 Other information 
 no data available 
 

 

SECTION 10 Stability and reactivity 
 

10.1 Reactivity: Dangerous reactivity not known. 
10.2 Chemical stability: No decomposition if stored and handled properly. 
10.3 Possibility of hazardous reactions: Not known. 
10.4 Conditions to avoid: Direct heat or ignition sources. 

10.5 Incompatible materials: Strong oxidizing agents. 
10.6 Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products are formed under 

normal conditions. Hazardous combustion products: See 
Section 5. 

 

 

SECTION 11  Toxicological information 
 

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008 
 Acute toxicity: Based on available data, the classification criteria are not met 
  Oral: LD50 (rat) > 2000 mg/kg (based on components) 

  Dermal: LD50 (rabbit) > 2000 mg/kg (based on components) 
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 Components: 
 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (CAS: 64742-56-9) 

  Oral: LD50 (rat) > 5000 mg/kg (literature data) 
  Dermal: LD50 (rabbit) > 2000 mg/kg (literature data) 
  Inhalation: LC50 (rat) > 5.53 mg/L (4 h) (literature data) 
 

 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (CAS: 64742-65-0) 
  Oral: LD50 (rat) > 5000 mg/kg (literature data) 
  Dermal: LD50 (rabbit) > 2000 mg/kg (literature data) 

  Inhalation: LC50 (rat) > 5.53 mg/L (4 h) (literature data) 
 

 Zinc alkyl dithiophospate (CAS: 68649-42-3) 

  Dermal: LD50 (rat) > 2000 mg/kg  
  Oral: LD50 (rat) 2230 mg/kg  
  Oral: LD50 (rat) 3100 mg/kg  
 

 2,6-di-tert-butylphenol (CAS: 128-39-2) 
  Oral: LD50 (rat) 8697 mg/kg  

  Dermal: LD50 (rabbit) > 2000 mg/kg  
 

 Skin corrosion/irritation: Based on available data, the classification criteria are not 

met. 
 Serious eye damage/irritation: Based on available data, the classification criteria are not 

met. 
 Respiratory or skin sensitisation: Based on available data, the classification criteria are not 

met. 
 Germ cell mutagenicity: Based on available data, the classification criteria are not 

met. 
 Carcinogenicity: Based on available data, the classification criteria are not 

met. 
 Reproductive toxicity: Based on available data, the classification criteria are not 

met. 
 STOT-single exposure: Based on available data, the classification criteria are not 

met. 
 STOT-repeated exposure: Based on available data, the classification criteria are not 

met. 
 Aspiration hazard: Based on available data, the classification criteria are not 

met. 
 

11.2 Information on other hazards 
 No data. 
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SECTION 12  Ecological information 
 

12.1 Toxicity No data for the product. 
 

 Components: 
 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (CAS: 64742-56-9) 
  Fishes: LC50 > 100 mg/L  
  Other aquatic organisms: EC50 > 100 mg/L  

  Algae: ErC50 > 100 mg/L  
  Crustacea: NOEC > 1 mg/L  
 

 Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic (CAS: 64742-65-0) 
  Fishes: LC50 > 100 mg/L (literature data) 
  Daphnia: EC50 > 100 mg/L (literature data) 
  Other aquatic organisms: EC50 > 100 mg/L (literature data) 

  Algae: ErC50 > 100 mg/L (literature data) 
  Other living beings: TLM > 1 mg/L (literature data) 
 

 2,6-di-tert-butylphenol (CAS: 128-39-2) 
  Fishes (Pimephales promelas): LC50 1.4 mg/L 96 h 
  Daphnia (Daphnia magna): LC50 0.45 mg/L 48 h  

  Daphnia (Daphnia magna): NOEC 0.035 mg/L 21 days  
  Algae (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 1.2 mg/L 96 h 
  Algae (Pseudokirchneriella subcapitata): NOEC 0.64 mg/L 96 h 
  Microorganisms: EC50 >1000 mg/L 3 h 
 

12.2 Persistence and degradability No data available. 

 Biodegradability: Hydrocarbons are inherently degradable. 

12.3 Bioaccumulative potential No data available. 

12.4 Mobility in soil Absorbs in soil. 

 Mobility in water: Floats on water. 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment Does not contain PBT and vPvB substances. 

12.6 Endocrine disrupting properties No data. 

12.7 Other adverse effects  

 Heavy metal content: None. 

 PCT, PCB and other chlorinated 
hydrocarbons: 

 
None. 

 Environmental effects: Spills may form a film on water surfaces causing 
impaired oxygen transfer. 

 Water hazard class (German): WGK 1 (Classification by AwSV) 
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SECTION 13 Disposal considerations 
 

13.1 Waste treatment methods 
 Product disposal: 
 Wastes of the product or used oil should be treated as hazardous waste. 
 Waste Identification Code: 13 01 10* 

 Mineral based non-chlorinated hydraulic oils. 
 Waste Identification Code: 13 02 05* 
 Mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils. 
 

 Disposal must be in compliance with national and local regulations. 
 

 Recommended waste treatment method: incineration 
 

 Packaging disposal: 

 Containers with product residue should also be treated as hazardous waste according to 
national and local disposal regulations. 

 Waste Identification Code: 15 01 10* 
 Packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances. 
 

 Disposal must be in compliance with national and local regulations. 
 

 Wastewater: 
 Quality of wastewater emitted to natural water must comply with national and local 

regulations. 
 

 Care should be taken in any case to ensure compliance with EC, national and local regulations. 
It is the responsibility of the user to know all relevant national and local regulations. 

 

 

SECTION 14 Transport information 
 

 Land transport: 
  Road/ Railway ADR/RID: Not classified. 
     

14.1 UN number or ID number: Not classified. 

14.2 UN proper shipping name: Not classified. 
14.3 Transport hazard class(es): Not classified. 
14.4 Packing group:  Not classified. 
14.5 Environmental hazards:  Not classified. 

14.6 Special precautions for user:  Not classified. 
   

 Waterways: 
  Inland waterways/ Sea transport ADN/IMDG: Not apply to the product. 
 

 Air transport: ICAO / IATA: Not apply to the product. 
 

  



 

SAFETY DATA SHEET  

according to regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and 1272/2008/EC  MOL-LUB Ltd. 
 

Trade name: MOL Hydro HME 46 premium hydraulic oil 
 

Version: 9 Latest revision: 21. 10. 2021 Date of issue: 20. 06. 2007 Page: 11/(14) 
   

 
 

 

SECTION 15 Regulatory information 
 

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture  
 This safety data sheet has been prepared according to Regulation (EC) No 1907/2006 

(mod.: 2020/878/EU) and to Regulation (EC) 1272/2008. 
 Seveso category: not classified. 
 

15.2 Chemical safety assessment. 
 not available 
 

 

SECTION 16  Other information 
 

 The information given in this data sheet is based on our best knowledge at the time of 
publication. The information is related only to this product and is intended to assist its safe 
transport, handling and use. The given physical and chemical parameters describe the product 

only for the purpose of safety requirements and therefore should not be construed as 
guaranteeing any specific property of the product or as being part of a product specification or 
any contract. 
The manufacturer or supplier shall not take responsibility for any damages from the use other 

than recommended or other misuse of the product. It is the responsibility of the user to keep 
regulatory precautions and observe recommendations for safe use of the product.  

 

 

 Classification for mixtures and used evaluation method according to regulation 1272/2008/EC 

(CLP) 
 Not classified.   
 

 

 The full text of each relevant H- phrase and Hazard classes and cat. in Section 3.: 
 

 H304 May be fatal if swallowed and enters airways. 

 H315 Causes skin irritation. 
 H318 Causes serious eye damage. 
 H400 Very toxic to aquatic life. 
 H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

 H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 
 

 Asp. Tox. 1 Aspiration hazard Category 1 

 Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation Category 2 
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 Eye Dam. 1 Serious eye damage/eye irritation Category 1 
 Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment, Acute Category 1 

 Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment, Chronic Category 1 
 Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment, Chronic Category 2 
 

 

 Legend: 
 

 ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways 

 ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
 ATE Acute Toxicity Estimate 

 BCF Bioconcentration Factor 
 BOD Biological Oxygen Demand 
 Bw Body Weight 

 C&L Classification and Labelling 
 CAS Chemical Abstracts Service 
 CLP Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC) 

 CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction 
 COD Chemical Oxygen Demand 

 CSA Chemical Safety Assessment 
 CSR Chemical Safety Report 
 DMEL Derived Minimal Effect Level 

 DNEL Derived No Effect Level 
 ECHA European Chemicals Agency 
 Ecx Effective Concentration x% 

 ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate 
 Edx Effective Dose x% 

 EC European Community 
 EC number European Community number 
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances 

 ES Exposure Scenario 
 IARC International Agency for Research on Cancer 
 IATA International Air Transport Association 

 IMDG International Maritime Dangerous Goods 
 LCx Lethal Concentration x% 

 LDx Lethal Dose x% 
 LOAEC Lowest Observed Adverse Effect Concentration 
 LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

 LOEC Lowest Observed Effect Concentration 
 LOEL Lowest Observed Effect Level 
 NOEC No observed effect concentration 

 NOEL No observed effect level 
 NLP No-Longer Polymer 
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 NOAEL No Observed Adverse Effect Level 
 OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

 PBT Persistent Bioaccumulative and Toxic 
 PNEC Predicted No-Effect Concentration 
 ppm parts/million 

 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
 RID Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail 

 SVHC Substance of Very High Concern 
 UVCB substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological 

materials 

 VOC Volatile organic compounds 
 vPvB Very Persistent and very Bio-accumulative 
   
 

Revision Indicators: 
 

Section Subject of change Date Version 

1-16 Revision modification according to REACH 29. 01. 2010 2 
 (1907/2006/EC), other correction   

3 Composition/information on ingredients 04. 08. 2011 3 

1-16 Regulatory information, other corrections 
Revision modification according to 453/2010/EC 

  

3 Composition/information on ingredients 20. 07. 2012 4 
9 Physical and chemical properties   

1-16 Revision modification according to 1272/2008/EC 01. 09. 2012 5 

1 Details of the supplier of the safety data sheet, 
Responsible for SDS 

18. 06. 2015 6 

2 Other hazards   
3 Composition/information on ingredients   

5 Fire hazards   
9 Physical and chemical properties   

12 Ecological information   
14 Transport information   

1-16 Other corrections, revision modification according to 
2015/830 /EU 

  

2.2 Label elements 19. 03. 2018 7 
3 Composition/information on ingredients   

12 Ecological information   

13 Disposal considerations   
2.2, 14 Regulatory information   

16 Other corrections   
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Revision Indicators: 
 

Section Subject of change Date Version 

2.2 Label elements 17. 10. 2018 8 

3 Composition/information on ingredients   
16 Other corrections   

1-16 Full revision due to composition change 
Revision modification according to 2020/878/EU 

21. 10. 2021 9 
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