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1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 
 
TERMÉKNÉV: PROLONG MOTORKEZELŐ OLAJADALÉK 
TERMÉKNÉV (ahogy a címkén és listán szerepel): PROLONG ENGINE TREATMENT 
 PROLONG ENGINE TREATMENT BOOSTER 
 
TERMÉKKÓD:     ENGN 
ALKALMAZÁSI TERÜLET:  motorkezelő olajadalék 
GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME:   Prolong Super Lubricants, Inc. 
      6 Thomas Irvine, CA 92618 (USA) 
 
FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME:  Kauf-Fer Kft. 
      2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 60. 
      Tel.: 06-24-517-620 
 
IMPORTŐR NEVE ÉS CÍME:   ÜSTÖKI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS 
      ÜGYNÖKI KFT. 
      1035 Budapest, Verőfény u. 7. 
      Tel.: 06-1-240-0078 Fax: 06-1-240-0078 
 
SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK: 
CHEM-TEL (angolul) USA-ban és Kanadában: Tel.: 00 1800 255 3924 
ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.   Tel.: (06-1) 476-6400, 476-6464, 06 80 20 11 99 

 
2. ÖSSZETÉTEL 

 
TERMÉKMEGHATÁROZÁS: keverék (készítmény) KÉMIAI TÍPUS: kőolaj származék 
 
Összetétel:  a készítmény szabadalommal védett adalék keveréket, oldószeresen viasztalanított, nehéz 

paraffinos ásványolaj desztillátumokat, továbbá az alábbi veszélyes anyagokat tartalmazza. 
 

Veszélyes anyag CAS szám EU szám Tartalom (s.%) Veszély szimb. R-mondatok 

Petróleum , párlatok 
(ásványolaj) 
hidrogénnel kezelt 
nehéz paraffinos 

64742-54-7 265-157-1  - - 

Petróleum, oldószer 
nafta, erősen 
aromás 

64742-94-5 265-198-5  Xn 65 

 
Figyelem: A fenti alkotóelemek vagy azok egy részének kémiai megnevezésére vonatkozó információk bizalmasan 
kezelendők és közlésük a 29CFR 1910.1200 és az információhoz fűződő joggal kapcsolatos más állami törvények 

értelmében megtagadható. Az adalék összes alkotóeleme szerepel a TSCA vegyi anyagok lajstromában. 
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3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 
 
A készítmény besorolása: 
 Xi - Irritatív 
 
     Lehetséges veszélyek: 
      Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 
 
 
SZEMBE KERÜLÉS: Fájdalommal járó irritációt, könnyezést vagy kivörösödést okozhat. 

 
BŐRREL ÉRINTKEZÉS: A gyakori vagy huzamosabb idejű érintkezés kiszáradást vagy irritációt 

okozhat. 
 

EMÉSZTŐRENDSZERBE 
JUTÁS: 

Lenyelés esetén a száj és torok irritációját okozhatja; nagyobb mennyiség 
emésztőrendszerbe jutása rossz közérzetet okozhat. 
 

BELÉLEGZÉS: Gőz vagy permet képződés esetén orr és torok irritációt okozhat. 
 

AZ EXPOZÍCIÓ JELEI ÉS 
TÜNETEI: 

Bőrirritáció, szemkönnyezés vagy kivörösödés, rossz közérzet, 
torokirritáció lenyelés esetén. 

 
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

 
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Vigyük az anyaggal érintkezésbe került személyt friss levegőre.  

Ha szükséges, forduljunk orvoshoz. 
 

BŐRREL ÉRINTKEZÉS 
ESETÉN: 

Vegyük le a szennyeződött ruhát. Mossuk le a bőrt szappanos vízzel  
Ha a tünetek tartósan fennállnak, forduljunk orvoshoz. 
 

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítsük ki a szemet vízzel. Ha irritáció alakul ki, forduljunk orvoshoz. 
 

EMÉSZTŐRENDSZERBE  
JUTÁS ESETÉN: 

TILOS erőltetni a hányást. Azonnal forduljunk orvoshoz. 
 

 
5. TŰZVESZÉLYESSÉG 

 
LOBBANÁSPONT: > 148,8 oC  Módszer: ASTM D-92 

 
GYULLADÁSI HATÁROK 
(térfogat% levegőben) 

Alsó: nincs meghatározva 
Felső: nincs meghatározva 
 

OLTÓANYAGOK: CO2, száraz vegyszer, oltóhab vagy vízpermet. 
 

NFPA BESOROLÁSOK: Egészségvédelem:– 1 
Gyúlékonyság: – 1 
Reaktivitás: - 1 
 

TŰZOLTÁSI UTASÍTÁS: Viseljünk védőruházatot és független légzőkészüléket.  
Oltsuk el a tüzet oltóhabbal, száraz vegyszerrel vagy szén-dioxiddal. 
 

ÉGÉS- VAGY 
BOMLÁSTERMÉKEK 

Sűrű füst, szén oxidjai, hidrogén-klorid, nitrogén, kén és kalcium 
keletkezhet. 
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6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN 
 
 
KIÖMLÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS: 
Egyéni védőfelszerelés használata kötelező (lásd az ajánlásokat. a 8. pontban). Szellőztessünk a szennyeződött 
területen, ha az zárt, vagy nem megfelelően szellőztetett. Akadályozzuk meg az anyag szennyvízcsatornába vagy 
vízfolyásba jutását. Újrahasznosítás és/vagy ártalmatlanítás céljából gyűjtsük össze a kiömlött folyadéktömeget. A 
folyadékmaradék inert anyaggal itatható fel. A veszélyes anyagokra vonatkozó szállítási és címkézési, és más 
szabályozási információk alapján határozzuk meg a kiömlés esetén betartandó bejelentési kötelezettségeket. 

 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

 
KEZELÉS 

TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK: A kezelés során előzzük meg az olajköd képződését. A túl nagy 
mennyiségű ködképződés csúszóssá teheti a padlót. Megfelelő lábbeli 
használata szükséges. A nem használt tartályokat tartsuk zárva. Az 
anyagkezelést alacsony hőmérsékleten végezzük. Kerüljük a túl magas 
hőmérséklet kialakulását és a nyílt láng használatát. Gyújtóforrások nem 
lehetnek az anyag közelében. Tilos az anyagot lobbanáspontja (148,8 oC) 
fölé melegíteni és dohányozni. 
 

HASZNÁLATI VESZÉLYEK 
MEGELŐZÉSE: 

Kerüljük az anyag szembe kerülését, valamint a huzamosabb idejű vagy 
gyakoribb érintkezését a bőrrel és ruházattal. Kezelés után alaposan 
mosakodjunk meg. Vegyük le a szennyeződött ruhát és újrahasználat előtt 
tisztíttassuk ki. Kerüljük a gőzök/gázok belélegzését. A kezelést végezzük 
jól szellőztetett térben. Az anyag nem kerülhet be a szervezetbe. Gyerekek 
elől tartsuk az anyagot elzárva. (Lásd a 3., 5., 6. és 8. pontokat.) 
 

 
8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI 

 
EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS 

SZEM/ARCVÉDELEM: Használjunk védőszemüveget vagy arcvédő maszkot. 
 

BŐRVÉDELEM: Az érintkezés minimálisra csökkenthető védőruházat és olajálló kesztyű 
viselésével. 
 

LÉGZÉSVÉDELEM: Az ajánlott veszélyességi határ túllépése esetén használjunk illetékes 
hatóság által jóváhagyott, a szerves gőzt kiszűrő és a teljes arcot befedő 
légtisztító légzőkészüléket. Használjunk független légzőkészüléket zárt 
térbe és más, nem megfelelően szellőztetett térbe való belépéshez, valamint 
a nagyobb kiömlések eltakarításához. 
 

MŰSZAKI VÉDELEM: A megfelelő általános szellőztetés elegendő a levegőben jelenlévő olyan 
gőzmennyiségek elleni védelemre, melyek nem haladják meg a 
veszélyességi határokat. Zárt terekben helyi elszívó alkalmazása ajánlott. 
 

TESTVÉDELEM: Ajánlatos hosszú ujjú ing viselése. Ha fennáll az anyaggal való érintkezés 
veszélye, viseljünk vegyszerálló kötényt. Tilos olyan gyűrűt, órát vagy más, 
hasonló tárgyat hordani, melyre rátapadhat az anyag, bőrreakciót váltva ki. 

AZ EGYES KOMPONENSEK 
MUNKAHELYI LÉGTÉRBEN 
MEGENGEDHETŐ 
HATÁRÉRTÉKE: 

Olaj (ásványi) köd: MK: 5 mg/m³ 
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9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
KÜLSŐ MEGJELENÉS:  átlátszó, borostyánsárga 
                                              színű folyadék 

SZAG:                                             jellegzetes kőolajszag 

HALMAZÁLLAPOT:       folyékony OLDHATÓSÁG VÍZBEN (20 oC-on): csekély 
OLVADÁSPONT (oC):      nem értelmezhető SŰRŰSÉG (kg/dm3):                           1,08 - 1,10 
FORRÁSPONT (oC):         nincs meghatározva pH 25 oC-on:                                   nincs meghatározva 
SŰRŰSÉG (H20 = 1):          1,08 15 oC-on (jellemző) GŐZNYOMÁS :                            nincs meghatározva 
ILLÓTARTALOM TÉRFOGAT SZERINT (%): 
                                             nincs meghatározva 

GŐZSŰRŰSÉG (levegő = 1):        nincs meghatározva 

SZERVES ILLÓANYAGTARTALOM (kg/l):  
                                             nincs meghatározva 

VISZKOZITÁS:                            4,91 cSt 100 oC-on 
                                                          (jellemző) 

LOBBANÁSPONT (oC):  
                                            148,8 (COC módszer, min.) 

PÁROLGÁSI SEBESSÉG (butil-acetát = 1):  
                                                          nincs meghatározva 

 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

 
VESZÉLYES 
BOMLÁSTERMÉKEK: 

Sűrű füst, szén oxidjai, hidrogén-klorid, nitrogén, kén és kalcium 
keletkezhetnek. 
 

KÉMIAI STABILITÁS: Az anyag szobahőmérsékleten és nyomáson rendszerint stabil. További 
információkat tartalmaz a KEZELÉS ÉS TÁROLÁS c. pont. 
 

KERÜLENDŐ FELTÉTELEK: Kerüljük a bomlásig történő melegítést. 
 

KERÜLENDŐ ANYAGOK: Erős oxidáló- és redukálószerek és savak. 
 

VESZÉLYES POLIMERIZÁCIÓ: Nem alakul ki. 

 
11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 

 
SZERVEZETBE JUTÁS VAGY 
VESZÉLY KIALAKULÁS 
ELSŐDLEGES MÓDJAI: 

Felszívódás bőrön keresztül, szembe kerülés és belélegzés. 
 
 
 

BELÉLEGZÉS: Ki lehetünk téve az olajgőz vagy -köd hatásának. Az alkotóelemekre vagy 
hasonló termékekre vonatkozó adatok alapján a magas gáz-, gőz- vagy 
ködkoncentráció ártalmas lehet, ha ismételten vagy hosszabb időn keresztül 
belélegezzük. 
 

BŐRREL ÉRINTKEZÉS: Az anyag toxikológiai vizsgálatai alapján várhatóan nem okoz bőrirritációt 
vagy -sérülést szakszerű ipari felhasználás esetén. Az alkotóelemekre 
vonatkozó adatok alapján a huzamosabb idejű vagy gyakori bőrrel 
érintkezés bőrirritációt okozhat, ideértve a kivörösödést, égést, kiszáradást, 
felrepedezést, bőrégési sebek keletkezését, bőrgyulladást, faggyúmirigy-
gyulladást és szőrtüszőgyulladást. 
 

SZEMBE KERÜLÉS: Az anyag toxikológiai vizsgálatai alapján várhatóan nem okoz 
szemirritációt vagy -sérülést szakszerű ipari felhasználás esetén. 
 

EMÉSZTŐRENDSZERBE 
JUTÁS: 

Az anyag toxikológiai vizsgálatai alapján (LD50 > 5 mg/kgtestsúly) a mérgező 
hatás egyszeri dózisban csekély mértékű. 
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AKUT MÉRGEZŐ HATÁS: Az alkotóelemekre vagy hasonló termékekre vonatkozó adatok alapján a 
már meglévő bőr- és légzőszervi rendellenességeket súlyosbíthatja az 
anyaggal való érintkezésbe kerülés. Az egészségügyi vizsgálatok azt 
mutatják, hogy az ásványolaj bizonyos szénhidrogénjei és bizonyos 
szintetikus kenőanyagok egyénenként változó mértékű potenciális veszélyt 
jelentenek az egészségre. Óvintézkedésként minimálisra kell csökkenteni az 
érintkezést az olajjal, gőzzel, köddel vagy gázzal.  
 

KRÓNIKUS MÉRGEZŐ HATÁS: Az anyag alkotóelemeinek egyikét sem minősítette az IARC, NTP vagy 
OSHA rákkeltő hatásúnak. Egyes jelentések az oldószerek hatásának való 
gyakori és huzamosabb időn keresztül fennálló túlzott mértékű kitettséget 
kapcsolatba hozzák az idegrendszer tartós károsodásával. 
 
Állatokban az anyag egyik alkotóelemének emésztőrendszerbe jutása 
nagyobb mennyiségben és hosszú időn keresztül csökkentette a testsúly-
gyarapodást, valamint vese megnagyobbodást, a máj zsíros beszűrődését és 
méhelváltozásokat okozott. Patkányok táplálékában 8 héten keresztül 
ugyanezen alkotóelem nagy mennyiségű előfordulása here-degenerációt 
idézett elő. 
 

SPECIÁLIS HATÁSOK: Az anyag hatásának való túlzott mértékű kitettség tünetei egyebek között: 
gyomor-bélirritáció (émelygés, hányás, hasmenés), orr-, torok- és légúti 
irritáció, a központi idegrendszer leromlása (szédülés, álmosság, 
gyengeség, fáradtság, émelygés, fejfájás, eszméletvesztés, halláskárosodás).

 
12. ÖKOTOXICITÁS 

 
AZ ANYAG SZABADBA 
KERÜLÉSE VAGY KIÖMLÉSE 
ESETÉN TEENDŐ 
INTÉZKEDÉSEK: 

Szellőztessünk és távolítsuk el az anyagot semleges felszívó anyaggal. Nem 
állnak rendelkezésre adatok az anyag környezetre gyakorolt káros 
hatásairól. Óvintézkedésként az anyagot tartsuk távol a szennyvíz- és más 
vízelvezető rendszerektől, valamint víztömegektől. 

 
13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS 

 
HULLADÉKÁRTALMATLA-
NÍTÁSI MÓDSZEREK: 

Tartsunk be minden vonatkozó szövetségi, állami és helyi törvényi 
rendelkezést. 

 
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 
DOT OSZTÁLYOZÁS: Nem alkalmazható/nincs szabályozva. 

 
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 

 
A készítmény előírás szerinti besorolása: 

   Xi 
 
 
   Irritatív 
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 R-mondatok: 
R 36/37/38:  Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat  
 

 S-mondatok: 
S 53:  Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges. 
S 45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg 

kell mutatni. 
S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S 23: A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. 
S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő. 
S 62: Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az 

edényzetet vagy a címkét. 

 
A biztonsági adatlap az alábbi magyar előírások alapján készült: 

44/2000. (XII.27.) EüM rendelete 
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve 
tevékenységek részletes szabályairól 

33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 
 a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet módosításáról 
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 
 a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 

 
AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK HASZNOSAK LEHETNEK AZ EGYES KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNYEK 

KERETÉBEN ELFOGADOTT, KÜLÖNBÖZŐ ÁLLAMI JOGSZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁBAN. 
 
KÜSZÖBTERVEZÉSI MENNYISÉG (TPQ),  
40. SZ. EPA ELŐÍRÁS,  
355 SZ. CFR (301-304. SZ. SARA 
SZAKASZOK): 

1%-nál vagy 0,1%-nál nagyobb (rákkeltő hatású) TPQ nincs 
megállapítva a termékre vagy annak bármely összetevőjére 
a 302. sz. SARA szakaszban. 
 

MÉRGEZŐ VEGYSZER KIBOCSÁTÁSI 
JELENTÉS, 40. SZ. EPA ELŐÍRÁS,  
372. SZ. CFR (313. SZ. SARA SZAKASZ): 

A termék az alábbi olyan anyagokat tartalmazza, melyek 
bejelentési kötelezettség alá esnek az 1986. évi III. SARA, 
313. szakasz és a 40 CFR, 372. rész alapján: nem ismertek. 
 

BEJELENTENDŐ MENNYISÉG (RQ),  
40. SZ. EPA ELŐÍRÁS,  
302. SZ. CFR (102. SZ. CERCLA SZAKASZ): 

1%-nál vagy 0,1%-nál nagyobb (rákkeltő hatású) RQ nincs 
megállapítva a termékre. 
 
 

TSCA LAJSTROM: Az összes alkotóelem szerepel a TSCA lajstromban. 
 

WHIMIS: Nem alkalmazható. 
 

MEGJEGYZÉS: Az állami és helyi előírások szigorúbbak lehetnek vagy 
eltérhetnek a szövetségi előírásoktól, ezért azokat meg kell 
ismerni. 
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16. EGYÉB 
 

Az eredeti adatlap kiállításának időpontja: 2000.09.20. 
A 2. pontban felsorolt komponensekhez tartozó R-mondatok teljes szövege: 

R 65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén 
tüdőkárosodást okozhat. 

 
NFPA: Tűzveszélyesség – 1; Egészségvédelem – 1; Reaktivitás – 1; Különleges veszély – nincs 
HMIS: Egészségvédelem – 1; Tűzveszélyesség – 1; Reaktivitás – 1; Személyvédelmi mutató – C 

 
Az Üstöki Kereskedelmi Szolgáltató és Ügynöki Kft. a termékre a Generali Providencia Biztosítónál 
termékfelelősség biztosítást kötött. Kötvényszám: 3211000000576200. 
 

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint az itt megadott információk és ajánlások pontosak és 
megbízhatóak a kiadás időpontjában. A Prolong Super Lubricants, Inc. nem szavatolja vagy garantálja azok 
pontosságát és megbízhatóságát, ill. nem vállal felelősséget az azok felhasználásából eredő bármely veszteségért 
vagy kárért. Ezeket az információkat és ajánlásokat a felhasználónak tanulmányoznia és mérlegelnie kell annak 
érdekében, hogy meggyőződjön azok adott célra való alkalmasságáról. 
 

Mivel a termék használati, kezelési, tárolási és ártalmatlanítási feltételeire a Prolong Super Lubricants társaságnak 
nincs befolyása, a felhasználót terheli a felelősség mind a termék biztonságos használati feltételeinek 
megteremtéséért, mind a jelen biztonsági adatlapon rögzítettektől eltérő vagy azokat figyelmen kívül hagyó 
szakszerűtlen használatból eredő kárért, veszteségért vagy kiadásért. 
 

Előfordulhat, hogy a jelen biztonsági adatlap nem tartalmaz olyan útmutatásokat, melyeket különböző hatóságok (pl. 
Minisztériumok, Környezetvédelmi Felügyelőségek, ÁNTSZ, stb.) adtak ki e termék szállítására, kezelésére, 
tárolására, használatára vagy ártalmatlanítására vonatkozóan. A felhasználó feladata az ilyen előírások 
tanulmányozása és betartása. 
 

A biztonsági adatlap átvevője felelős a termékhasználati feltételekkel kapcsolatos kockázatértékelés szerint eljárni, 
az adott munkakörülmények között a szükséges óvintézkedéseket megtenni és a felhasználókat folyamatosan 
tájékoztatni az egyes munkahelyeiket érintő veszélyekről, valamint a felhasználók tájékoztatásának megfelelő 
módját megválasztani. A munkahelyhez igazodó utasítások kidolgozása során az átvevőnek figyelembe kell vennie a 
vonatkozó biztonsági adatlap általános ajánlásait. Mivel a biztonsági adatlap kifejezetten a termékre vonatkozik, 
nem tudja számításba venni az egy bizonyos munkahelyen előforduló összes lehetséges körülményeket. 

 


