
SDS- גיליון בטיחות 

סיווג של המוצר
 

סיכונים מהתכונות
:הפיסיקליות והכימיות 

 

 :סיכונים לבריאות האדם 
 :סיכונים לסביבה 
 :סיכונים לעיניים

 :סיכונים לעור
 :סיכונים בשאיפה 
 :סיכונים בבליעה 

 :במגע בעיניים
 :במגע בעור

 :בשאיפה 
 :בבליעה 

 :הערות

מידע על מרכיבי המוצר : 2סעיף 

סיכונים הכרוכים במוצר : 3סעיף 

הוראות עזרה ראשונה : 4סעיף 

מהנדס יניב קייקוב
052-9534517' טל

yaniv.kaykov@doralon.co.il;  ל"דוא

זיהוי מוצר ופרטי הספק : 1סעיף 

נוזל בלמים DOT 4שם המוצר

נוזל למערכות בלמים:שימוש אופייני
201600012-  ליטר 0.3טים למוצר"מק

1081מספר מוצר

מ"בע (1988 )דור אלון אנרגיה בישראל :פרטי הספק 
60972 יקום מיקוד 1. ד.ת, בניין צרפת  יורופארק יקום 

10036. ד. חיפה ת18קצנשטיין - אגף שמנים 
04-8465103/4:    טלפון

04-8465137:     פקס
msdsadivce@doralon.co.il:  דואל 

:מידע בחירום

:תאריך עדכון אחרון 
1081:מספר מוצר 

3 / 1דף  :שפה :פורמט  עבריתישראל
נוזל בלמים DOT 4:שם המוצר 

31/08/2014



 :אמצעים לכיבוי אש
 :סיכונים בכיבוי אש

 :המלצות בכיבוי אש

 :אמצעי זהירות אישיים
 :אמצעי זהירות סביבתיים 

 :בדליפה גדולה

 :טיפול 
 :אחסנה

 :בקרת חשיפה
 :מיגון אישי 

 :מידע טוקסיקולוגי
 :במגע בעיניים

 :במגע בעור
 :בשאיפה 
 :בבליעה 

 :השפעות כרוניות

 :פירוט השפעות אקולוגיות 
 :ניידות החומר המסוכן

 :פריקות החומר המסוכן 
 :מידת הצטברות במערכות ביולוגיות 
 :השפעות שליליות אחרות של החומר 

אין:מידע סביבתי אחר 

 :שיקולים בעת סילוק החומר

הנחיות כיבוי אש : 5סעיף 

אמצעי זהירות אישיים וסביבתיים : 6סעיף 

הנחיות טיפול ואחסנה : 7סעיף 

הנחיות ואמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי : 8סעיף 

(מידע טוקסיקולוגי)רעילות  : 11סעיף 

מידע סביבתי : 12סעיף 

הנחיות לדרכי סילוק המוצר : 13סעיף 

תכונות פיסיקליות וכימיות : 9סעיף 

יציבות וריאקטיביות : 10סעיף 

ערךמידה' יחמבחן מבחן

Kg/lt1.035צ" מ15משקל סגולי ב  ASTM D1298

Cst1.6צ" מ100צמיגות ב  ASTM D445

C264°נקודת רתיחה FMVSS 116

C176°מינימום- נקודת רתיחה רטובה FMVSS 116

PH8.1ערך הגבה 

W%0.14תכולת מים מקסימלית

:תאריך עדכון אחרון 
1081:מספר מוצר 

3 / 2דף  :שפה :פורמט  עבריתישראל
נוזל בלמים DOT 4:שם המוצר 

31/08/2014



 :סילוק חומר שלא היה בשימוש 
 :סילוק פסולת החומר 

 

 :הוראות חקיקה ותקינה 
 :הנחיות ודרישות לתווית המוצר 

.הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר זה ונועדים לשרת את הלקוח בשימוש הנכון של המוצר שלשמו הוא נועד
.בכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נלקח בחשבון בדף זה. המוצר אינו נמכר לשום שימוש אחר

הנחיות שינוע : 14סעיף 

חקיקה ותקינה : 15סעיף 

מידע אחר : 16סעיף 

:תאריך עדכון אחרון 
1081:מספר מוצר 

3 / 3דף  :שפה :פורמט  עבריתישראל
נוזל בלמים DOT 4:שם המוצר 

31/08/2014


