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Karta charakterystyki 

 
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator programu 

Nazwa materiału  : Clean Professional Extra 

Identyfikator: :Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, 

<2%aromatycznych ; WE 918-481-9 

Kod Produktu  : 500385 

Nr rejestracyjny REACH : 01-2119457273-39-XXXX 
 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 
Zastosowanie produktu : Clean  professional stosowany w myjkach warsztatowych w obiegu 

zamkniętym,do mycia, odtłuszczania detali w celu usunięcia olejów, 
smarów, posiada właściwości antykorozyjne. Szybko  odparowuje. 

 
 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Producent/dostawca : PW Marwis Marcin Wiśniewski 
  Przylep – Zakładowa 17 
  66-015 Zielona Góra 
  Polska 
E-mail w sprawie kart  

charakterystyki substancji  

niebezpiecznych: :marwis@marwis.pl 

 

1.4 Numer telefonu alarmowego  

 :+48 68 47 88 280 

Inne informacje :Clean Professional Extra jest znakiem towarowym zastrzeżonym 

 

SEKCJA2:Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 

grudnia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) 

 

Zagrożenie zdrowia  :Asp. Tox.1 – zagrożenie spowodowane aspiracją kat.1, H304 

Własności niebezpieczne :nie dotyczy 
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Zagrożenia środowiska :nie dotyczy 

 

 
 

 

2.2 Elementy oznakowania 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: 

                                                         
Hasło ostrzegawcze  : Niebezpieczeństwo 

Zestawienie ryzyka KZP  : ZAGROŻENIA FIZYCZNE: 

Nie sklasyfikowany jako zagrożenie fizyczne według kryteriów CLP. 

:ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA: 

H304: Połknięcie i dostanie się przez  drogi oddechowe może grozić 

śmiercią. 

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować 

wysuszanie lub pękanie skóry.  

:ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA: 

Według kryteriów CLP substancja nie jest sklasyfikowana jako 

niebezpieczna dla środowiska. 

 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 

 :P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować     

się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.  

:P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego 

ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione. 

 :P370+P378a - W przypadku pożaru: Użyć piany, proszków gaśniczych, 

CO2, wody do gaszenia 

 :P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 

Przechowywać w chłodnym miejscu. 

    :P331 - NIE wywoływać wymiotów.  
 :P405:  Przechowywać pod zamknięciem 

 :P501:  Zawartość oraz pojemnik należy składować w miejscu do tego 

przeznaczonym lub/i poddać  utylizacji z pomocą właściwej firmy 

recyklingowej zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 
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Symbol EC : Xn Szkodliwy 

Klasyfikacja EC : Szkodliwy 

 

 

Określenie ryzyka EC : R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w 

przypadku połknięcia. 

R66 Powtarzające się narażenie może powodować 

wysuszanie lub pękanie skóry. 

 

 

Określenia bezpieczeństwa EC :S23 Nie wdychać oparów.  

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry 

S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć 

porady  lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę 

 

2.3 Inne zagrożenia 

Zagrożenia zdrowie : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

Właściwości niebezpieczne : Palna ciecz. Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub 

wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Opary są cięższe niż powietrze. 

Opary mogą unosić się nad ziemią i dotrzeć do odległych źródeł zapłonu, 

niosąc ze sobą zagrożenie pożaru wskutek zapłonu. W trakcie pompowania 

mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Wyładowania elektrostatyczne 

mogą wywołać pożar. 

Inne informacje : Aby otrzymać listę zarejestrowanych zastosowań zgodnych z 

REACH, zapoznaj się z: www.shell.com/chemicals/reachuses Niniejszy produkt 

został sklasyfikowany jako R65 (szkodliwy: może spowodować uszkodzenie 

płuc w przypadku połknięcia) odpowiednio H304 (może być śmiertelny w 

przypadku połknięcia i dostania się do dróg oddechowych). Ryzyko dotyczy 

możliwości wdychania. Ryzyko wynikające z zagrożenia wdychaniem jest 

związane wyłącznie w właściwościami 

fizyko-chemicznymi substancji. Tym samym ryzyko można kontrolować 

poprzez wdrożenie środków zarządzania ryzykiem dostosowanych do tego 

konkretnego zagrożenia. Nie wymagany jest scenariusz narażenia. Ten 

produkt jest sklasyfikowany jako R66 / EUH066 (Powtarzające się wystawianie 

na działanie produktu  może powodować suchość skóry oraz jej pękanie). 

Ryzyko to jest związane z powtarzającym się lub powtarzającym się  

 
lub przedłużającym się kontaktem produktu  ze skórą. Ryzyko powstałe w 

wyniku kontaktu  jest wyłącznie związane z właściwościami 

fizykochemicznymi substancji. Dlatego  ryzyko to można kontrolować  
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poprzez wprowadzanie środków zarządzania ryzykiem, dostosowanych do 

określonego rodzaju zagrożenia i zawartych w Rozdziale 8. Arkusza 

bezpieczeństwa (ang.  SDS). Scenariusz narażenia nie został przedstawiony. 

Poradnik oraz narzędzia związane z przepisami REACH dla 

przemysłu znajdują się na stronie 

 

http://cefic.org/Industry-support. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 

Skład wg rozporządzenia 1272/2008 

 

3.1 Substancja 

Oficjalna nazwa materiału : Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% 

aromatycznych 

Numer CAS : niedostępny 

Numer INDEX : nie dotyczy 

Numer EC : 918-481-9 

 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne : Nie powinien być szkodliwy dla zdrowia w normalnych warunkach  

pracy. 

Wdychanie : Wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku, gdy stan osoby 

poszkodowanej nie wraca  szybko do normy, przetransportować do 

najbliższej placówki medycznej celem podjęcia dalszego leczenia. 

Kontakt ze skórą :  Zdjąć skażoną odzież. Miejsca wystawione na działanie 

substancji spłukać wodą, a następnie umyć mydłem, jeśli jest 

dostępne. 

Kontakt z oczami : Przepłukać oko kilkoma porcjami wody. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi 

należy skonsultować się z lekarzem. 

Spożycie : W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, ale 

przetransportować do najbliższej placówki medycznej celem podjęcia 

dalszego leczenia. Jeśli wymioty wystąpią spontanicznie, trzymać głowę 

poniżej bioder, aby nie dopuścić do aspiracji. Jeżeli w ciągu 6 godzin 

wystąpią jakiekolwiek z następujących objawów: wyższa temperatura 

http://cefic.org/Industry-support
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niż 37st.C, krótki oddech, duszność, przedłużające się kasłanie lub 

sapanie, należy skierować się do najbliższego punktu medycznego. 

4.2 Najważniejsze nagłe i 

opóźnione symptomy/efekty : Jeśli materiał przedostanie się do płuc, mogą pojawić się takie objawy 

przedmiotowe i podmiotowe, jak kaszel, duszenie się, świszczący 

oddech, trudności z oddychaniem, przekrwienie klatki piersiowej, 

duszności i/lub gorączka. Objawy przedmiotowe i podmiotowe 

odtłuszczającego zapalenia skóry mogą obejmować wrażenie pieczenia 

i/lub suchy/popękany wygląd skóry. Objawy  

 

 

 
 

podmiotowe i przedmiotowe podrażnienia skóry mogą obejmować 

wrażenie pieczenia, zaczerwienienie, obrzęk i/lub pęcherze. 

 

4.3 Wskazania dotyczące  

wszelkiej natychmiastowej  

pomocy lekarskiej i  

szczególnego postępowania  

z poszkodowanym : Potencjał dla chemicznego zapalenia płuc. Wezwać lekarza lub 

przedstawiciela Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania 

pomocy. 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

Usunąć z miejsca pożaru  cały personel nie biorący bezpośrednio udziału w akcji gaśniczej. 

5.1 Środki gaśnicze : Piana, strumień wody lub mgła. Suchy  proszek gaśniczy, dwutlenek 

węgla, piasek lub ziemia mogą być użyte tylko do 

małych pożarów.  Nie należy odprowadzać wody z gaszenia 

pożaru  do środowiska wodnego. 

Nieodpowiednie środki 

gaśnicze : Nie stosować silnego strumienia wody. 

5.2 Szczególne zagrożenia  

związane z substancją lub  

mieszaniną : W wyniku niecałkowitego spalania może powstawać tlenek węgla. Na 

powierzchni wody będzie pływał i może ulec 

ponownemu zapłonowi. Opary są cięższe od powietrza, 

rozpościerają się przy gruncie i mogą ulec zapłonowi z odległości. 

5.3 Informacje dla straży  
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Pożarnej : Należy nosić pełny komplet odzieży ochronnej i osobisty aparat 

oddechowy. 

Dodatkowe informacje : Sąsiednie pojemniki chłodzić rozpylając na nie wodę. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Stosować się do lokalnych i międzynarodowych przepisów 

6.1 Indywidualne środki  

ostrożności, wyposażenie 

ochronne i procedury w  

sytuacjach awaryjnych : Unikać kontaktu  z rozlanym lub uwolnionym materiałem. 

 
 

Natychmiast zdjąć całą skażoną odzież.   Wytyczne  w zakresie wyboru 

środków ochrony  osobistej przedstawiono w rozdziale 8 niniejszej 

karty charakterystyki. Wytyczne  dotyczące sposobu pozbywania się 

rozlanego materiału przedstawiono w rozdziale 13 niniejszej karty 

charakterystyki. 

 

 

6.2 Środki ostrożności w 

zakresie ochrony środowiska : Odciąć wycieki, w miarę możliwości nie podejmując osobistego 

ryzyka. Usunąć z otoczenia wszystkie możliwe źródła zapłonu. Użyć 

odpowiedniego pojemnika, aby nie dopuścić do skażenia środowiska. 

Nie dopuścić do rozprzestrzeniania się lub przedostania materiału do  

 

kanalizacji, rowów lub rzek, stosując piasek, ziemię lub inne 

odpowiednie bariery. Podjąć próbę rozproszenia gazu  lub skierowania 

jego przepływu w bezpieczne miejsce, na przykład przy użyciu kurtyn 

mgielnych. Zastosować środki ostrożności, aby zapobiec powstawaniu 

wyładowań elektrostatycznych. Zapewnić ciągłość obwodu 

elektrycznego, łącząc i uziemiając wszystkie urządzenia. Monitorować 

obszar przy użyciu wskaźnika gazów  palnych. 

6.3 Metody i materiały  

zapobiegające rozprzestrzenianiu  

się skażenia i służące do  

usuwania skażenia : Przy małych wyciekach cieczy (< 1 bębna),  przenieść środkami 

mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnianego pojemnika w celu 

odzyskania lub bezpiecznego pozbycia się produktu. Pozwolić, aby 

pozostałości substancji odparowały lub wchłonąć je odpowiednim 
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materiałem absorbującym i pozbyć się w bezpieczny sposób. Usunąć 

skażoną glebę i pozbyć się jej w bezpieczny sposób. 

Przy dużych wyciekach cieczy (> 1 bębna),  przenieść środkami 

mechanicznymi, takimi jak ciężarówka próżniowa, do zbiornika 

ratowniczego w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia się 

substancji. Nie spłukiwać pozostałości substancji wodą. Traktować jako 

skażone odpady. Pozwolić, aby pozostałości substancji odparowały lub 

wchłonąć je odpowiednim materiałem absorbującym i pozbyć się w 

bezpieczny sposób. Usunąć skażoną glebę i pozbyć się jej w bezpieczny 

sposób. 

 
Dodatkowe porady : Informacje na temat  usuwania produktu  znajdują się w części 13 

 

karty charakterystyki. W razie wystąpienia, lub możliwości wystąpienia, 

ekspozycji ludności lub środowiska naturalnego należy powiadomić 

władze. 

 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 

Ogólne środki ostrożności : Unikać wdychania i kontaktu  z materiałem. Używać tylko w miejscach 

posiadających dobrą wentylację. Po kontakcie z materiałem dokładnie 

się umyć. Wskazówki odnośnie wyboru środków ochrony  osobistej 

przedstawiono w rozdziale 8 niniejszej karty charakterystyki. Informacji 

przedstawionych w niniejszej karcie charakterystyki należy użyć jako  

 

danych wyjściowych dla oceny  ryzyka lokalnych warunków,  aby ustalić 

odpowiednie metody  kontroli w zakresie bezpiecznego obchodzenia 

się, przechowywania i usuwania tego materiału. 

7.1 Środki ostrożności dotyczące  

bezpiecznego postępowania : Ugasić otwarte  płomienie. Nie palić tytoniu. Usunąć źródła 

ognia. Unikać iskier. Unikać kontaktu  ze skórą, oczami i odzieżą W 

trakcie pompowania mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Wyładowania elektrostatyczne mogą wywołać pożar.  Zapewnić 

ciągłość obwodu  elektrycznego, łącząc i uziemiając wszystkie 

urządzenia. Ograniczyć prędkość w linii podczas pompowania, aby nie 

dopuścić do powstania wyładowań elektrostatycznych (<= 1 m/s aż 

rura napełniająca zanurzy się do dwukrotności jej średnicy, a następnie 

<= 7 m/s). Nie dopuścić do rozpryskiwania się substancji podczas 
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napełniania. NIE używać sprężonego powietrza do napełnienia, 

opróżniania ani przenoszenia. 

7.2 Warunki bezpiecznego  

magazynowania, łącznie z 

 informacjami dotyczącymi  

wszelkich wzajemnych  

niezgodności : Należy przechowywać w miejscu chronionym kanałem 

(obwałowaniem). Zbiorniki do przechowywania masowego powinny 

być zabezpieczone kanałem (obwałowaniem). Temperatura 

przechowywania: Temp.  pokojowa. 

 
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  

 

Dodatkowe informacje : Upewnić się, że są przestrzegane lokalne przepisy dotyczące zasad 

postępowania I magazynowania. 

Transport produktu : W trakcie pompowania mogą powstawać ładunki 

elektrostatyczne. Wyładowania elektrostatyczne mogą wywołać pożar.  

Pompy  wyporowe  muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa. 

 

Zalecane materiały : W konstrukcji pojemników i okładzin pojemników należy stosować 

stal miękką i stal nierdzewną. Jako farby do pojemników należy 

stosować farby epoksydowe lub farby z krzemianu cynku. 

 

 

Nieodpowiednie materiały : Unikać dłuższego kontaktu  z kauczukiem naturalnym, butylowym lub 

nitrylowym. 

Wskazówki odnośnie  

Pojemników : Pojemniki, nawet  te opróżnione, mogą zawierać wybuchowe opary.  

Nie ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać podobnych 

czynności na zbiornikach lub w ich pobliżu. 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 

Jeżeli wartość ACGIH jest podana w tym dokumencie, to jest podana tylko do wiadomości. 

 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

 

Wartości DNEL oraz PNEC- nie mają zastosowania (subst. UVCB) 

Najwyższe dopuszczalne stężenia : 
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- Węglowodory , C10-C13, n-alkany, izolakany, cykliczne , <2% 

aromatycznych: NDS = 300mg/m3;NDSCh = 900mg/m3 (wg 

Rozporządzenia  MIPS z dn. 6 czerwca 2014, Dz.U. 2014, poz.817) 

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników 

niebezpieznych w powietrzu – metodyka pomiarów :- Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i 

pomiarów zynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz.U. Nr 73, poz.645) 

-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy okreslenia i 

jednostki.Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na 

stanowiskach pracy.  

-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. 
Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja 
wyników.  
-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny 
narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z 
wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.  
Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków 
ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia 
substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji 
oraz czynności wykonywanych przez pracownika.  
W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie 
jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej 
zalecanej klasie ochrony.  
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości 
ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, 
konserwacje, naprawę i odkażanie.  
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy 

przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze 

zmianami Dz.U. Nr 37/2001r. poz. 451) 

 

 

 

 

 

 

 



MSDS_SCNEE 

 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE  nr.453/210 z dnia 20 maja 2010r. zmieniającym 
Rozporządzenie (WE) nr.1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dn. 18.12.2006r. ws. REACH 

Data wejścia w życie 01.06.2015. Wersja 8 

 

8.2. Kontrole narażenia  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 

(Dz.U. Nr 259, poz. 2173). 

 

Ochrona oczu : Okulary ochronne (EN166) 

Okulary ochronne z osłoną boczną zabezpieczające przed  rozpryskami 

substancji chemicznych. 

Ochrona rąk : W przypadku możliwości wystąpienia kontaktu  rąk z produktem 

zastosowanie rękawic z kauczuku nitrylowego zgodnie z 

obowiązującymi normami wg EN 420 i EN374 

 

Ochrona długoterminowa: rękawice z kauczuku nitrylowego Ochrona 

przed  przypadkowym kontaktem/rozpryskaniem: Rękawiczki z PCV lub 

kauczuku neoprenowego 

Higiena osobista jest kluczowym elementem skutecznej 

ochrony  rąk. Rękawice należy zakładać wyłącznie na czyste ręce. Po 

zdjęciu rękawic ręce należy starannie umyć i wysuszyć. Zalecane jest 

stosowanie nieperfumowanego kremu nawilżającego. 

Ochrona ciała  : Stosować odzież ochronną  odporną  chemicznie na ten materiał. 

Obuwie i kalosze ochronne również powinny być odporne chemicznie. 

 

Ochrona dróg oddechowych : Jeżeli układy zabezpieczające nie utrzymują stężenia w powietrzu na 

poziomie wystarczającym do ochrony  zdrowia pracowników, wybierz 

urządzenie chroniące układ oddechowy tj. półmaskę filtracyjną 

chroniącą drogi oddechowe – materiał filtrujący typ. A wg EN136, 140 i 

405 zawierają ochronne maski filtracyjne i EN 149 i 143 zawierają 

rekomendację dotyczące filtrów.   

 

Zagrożenia termiczne : Nie ma zastosowania. 

Metody monitorowania : Dla potwierdzenia zgodności z NDS/NDSCH  i prawidłowości kontroli 

ekspozycji wymagane może być monitorowanie stężenia substancji w 

strefie oddychania pracowników lub w ogólnej przestrzeni miejsca 

pracy.  Dla niektórych substancji właściwe może być również 

monitorowanie biologiczne. Przykłady źródeł zalecanej metody  

monitorowania powietrza podano poniżejlub należy się w tej sprawie 

skontaktować z dostawcą. Dostępne mogą być dodatkowe metody  

stosowane w danym  kraju. National Institute of Occupational Safety 

and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods, 
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http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html. Occupational 

Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical 

Methods http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/toc.html  

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination 

of Hazardous Substances, 

http://www.hsl.gov.uk/publications/mdhs.aspx. Institut für 

Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (IFA), http://www.dguv.de/ifa/de/index.jsp 

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France 

http://www.inrs.fr/securite/hygiene_securite_travail.html 

 

Kontrola ekspozycji w środowisku naturalnym  

Środki kontroli narażenia  

Środowiska :Należy mierzyć poziom emisji substancji lotnych na wylocie z wyciągu.  

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd                                             :Bezbarwny. Ciekły.Klarowny 

Próg zapachu   :brak dostępnych danych 

Zapach   : Węglowodór.Lekki 

pH      :Nie ma zastosowania. 

Temperatura topnienia/krzepnięcia  :[°C]: < -20  
Poczatkowa temp. wrzenia i zakres wrzenia :[°C]: 180-217 
 Temperatura zapłonu   :[°C]: > 61  
Szybkość parowania   : 0,04 ( względem octanu n-butylu=1) 
 Palność (ciała stałego, gazu)   :nie dotyczy  
Górna granica wybuchowości  :[% V/V]: 7,0  
Dolna granica wybuchowości   :[% V/V]: 0,6  
Prężność par w 20°C     :[kPa]< 0,1  
Gęstość par względem powietrza : >1,00  
Gęstość     :[kg/m3] w temp. 15 °C774-809  
Rozpuszczalność w wodzie  : <0,10 %  
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak dostępnych danych  
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: nie dotyczy  
Temperatura samozapłonu   :[°C]: >200  
Temperatura rozkładu, [°C]  :brak dostępnych danych 
 Lepkość    :[cSt] w temp. 25 °C1,3-2,5  
Właściwości wybuchowe  : brak dostępnych danych  
Właściwości utleniające   : brak dostępnych danych  
Współczynnik załamania światła : typ. 1,437  
Masa cząsteczkowa   : 163 (obliczone)  
Stan skupienia   : ciecz  

Prężność par w 50°C    :[hPa]4,0 

http://www.hsl.gov.uk/publications/mdhs.aspx
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9.2 Inne informacje  

Zawartość lotnego węgla  

organicznego : 85 % (EC/1999/13) 

Właściwości wybuchowe :   Brak danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

  

10.1 Reaktywność  :brak dostępu danych 

10.2 Stabilność chemiczna : trwały w normalnych warunkach stosowania. 

10.3 Możliwość występowania 

niebezpiecznych reakcji  : nie przewiduje się 

10.4 Warunki, których  

należy unikać :Unikać wysokich temperatur, iskier, otwartego płomienia i innych 

źródeł zapłonu. 

10.5 Materiały niezgodne           : Silne kwasy utleniające.  

 

 

 

10.6 Niebezpieczne produkty  

Rozkładu : Rozkład cieplny zależy w dużym stopniu od warunków.    Złożona 

mieszanina występujących w powietrzu ciał stałych, cieczy i gazów, w 

tym tlenku węgla, dwutlenku węgla i innych związków 

organicznych, będzie ulegać zmianie w miarę spalania się, bądź 

degradacji cieplnej lub tlenowej tego materiału. 

 

Inne informacje 

Wrażliwość na wyładowania  

Elektrostatyczne  : Brak danych 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Podstawa oceny  :   Przedstawione informacje oparte są na badaniach produktu  i/lub 

podobnych produktów i/lub składników. 

 

Drogi ekspozycji :Ekspozycja może wystąpić poprzez wdychanie, spożycie, absorpcję przez  

skórę, kontakt ze skórą lub oczami oraz przypadkowe spożycie.  
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Ostra toksyczność przy  

Spożyciu doustnym  : Niska toksyczność: LD50 >5000 mg/kg 

 

Ostra toksyczność przy  

kontakcie ze skórą : Niska toksyczność: LD50 >5000 mg/kg 

 

Ostra toksyczność przy 

Wdychaniu : Niska toksyczność: LC50 większa niż stężenie oparów  bliskie stanu nasycenia. 

/ 4 hours, Szczury 

 

Podrażnienie skóry : Powoduje łagodne podrażnienie skóry. Długotrwałe bądź powtarzające się 

narażenie może być przyczyną odtłuszczenia skóry, prowadzącego do 

zapalenia. 

 

Podrażnienie oczu  : Można spodziewać się, że nie będzie działać drażniąco na oczy. 

 

Podrażnienie układu  

oddechowego   :Nie należy spodziewać się, że będzie działać drażniąco na drogi oddechowe. 

 

Uczulanie  : Nie uczula  skóry. 

Niebezpieczeństwo  

Zassania :Aspiracja do płuc przy połknięciu lub wymiotach może wywoływać chemiczne 

zapalenie płuc, które może być śmiertelne. 

 

 

Mutagenność   : Nie jest czynnikiem mutagennym. 

 

Rakotwórczość   :Nie oczekuje się, że działa rakotwórczo. 

 

Toksyczność w zakresie  

układu rozrodczego i  

rozwoju : Nie oczekuje się, że jest ujawnionym toksykantem. Nie należy spodziewać się, 

że będzie ograniczać płodność. 

 

Toksyczność w stosunku do  

konkretnych organów 

-jednokrotnym kontakcie: Nie ma zastosowania. 
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Toksyczność w stosunku 

do konkretnych organów 

-wielokrotnym kontakcie : Nerki: wywoływał skutki w obrębie nerek  u samców szczurów; 

nie uważa  się, aby miały odniesienie do ludzi 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

Podstawa oceny  :Przedst. Informacje oparte są na badaniach produktu 

 

12.1 Toksyczność 

Poniższe dane opracowano na podstawie danych dotyczących produktu, jego składników oraz 

reprezentowanych formulacji.Produkt nie wykazuje działania szkodliwego na organizmy wodne , nie 

wykazuje toksyczności chronicznej dla organizmów wodnych. 

Toksyczność ostra dla ryb    : LL0 1000 mg/l/96h 

Toksyczność ostra dla bezkręgowców wodnych  : EL0 1000 mg/l/48h 

Toksyczność ostra dla alg    : EL0 1000 mg/l/72h 

 

 

12.2 Trwałość i zdolność  

do rozkładu    : Łatwo biodegradowalny. Biodegradacja 80% po 28 dniach 

12.3 Zdolność do bioakumulacji : nie określono 

12.4 Mobilność w glebie                :Pływa w wodzie. 

12.5 Wynik oceny PBT i vPvB : Materiał nie spełnia kryteriów określonych dla PBT lub vPvB 

zgodnie z załacznikiem X III REACH. 

12.6 Inne szkodliwe skutki  

Działania : Produkt został sklasyfikowany jako VOC (lotny związek 

organiczny) wg dyrektywy 99/13/EC 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. 2013 poz. 21 ) ze zmianami  
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w 
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1206)  
Strona Kod odpadu:  
07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 
ciecze macierzyste  
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Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu 

urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji 

odpadów. 

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu(ADR/RID) 

 

14.1. Transport drogą lądową/kolejową (ADR/RID).  
Numer UN: -  
Prawidłowa nazwa przewozowa:  
Klasa zagrożenia w transporcie: nie podlega  
Grupa pakowania: bez ograniczeń  
Numer rozpoznawczy zagrożenia: -  
Nalepka ostrzegawcza: nie dotyczy  
Znak: Nie dotyczy  
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: nie dotyczy  
Inne informacje: nie dotyczy 

 

14.2. Transport drogą morską (IMDG).  
Numer UN: nie dotyczy Prawidłowa nazwa przewozowa: Klasa zagrożenia w transporcie: Grupa 
pakowania:  
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Ciecz 
szkodliwa, N.F.,(7) i.n.o. (exxsol D60, zawiera izo- i cykloalkany C10-C11). Wymagany rodzaj statku 3, 
kategoria zanieczyszczenia Y  
 
14.3. Transport drogą powietrzną (ICAO).  
Nie podlega  
 
14.4. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN).  
Numer UN: 9003  
Prawidłowa nazwa przewozowa: Substancje o temp. Zapłonu > 60°C i <= 100°C (izo-dekan i n-dekan)  
Klasa zagrożenia w transporcie: 9  
Grupa pakowania: nie dotyczy 

 

14.5. Zagrożenia dla środowiska.  
Substancja nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach 
modelowych ONZ.  
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  
brak szczególnych wymagań 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji i mieszaniny.  
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Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011r. 
poz.322) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206).  
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 
REACH z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 
z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniające i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008) z późniejszymi zmianami  
 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego.  
Producent dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego  
 

SEKCJA16 : Inne informacje 

 

Fraza/Frazy – R 

R65             Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 

R66             Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry 

 

Zestawienie ryzyka KZP 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

 

Użycie zidentyfikowane zgodnie z systemem opisu zastosowań 

 

Użycie – pracownik 

 

Tytuł: Przemysł 

produkcja substancji  

Dystrybucja substancji 

Przygotowanie i (o)pakowanie substancji i mieszanin  

Zastosowanie w powłokach zastosowanie środków czyszczących  

Zastosowanie w pracach wiertniczych i wydobywczych na 

polach gazowych i naftowych  smary 

Płyny do obróbki metali /  oleje walcownicze  

Zastosowanie jako spoiwo i środek zapobiegający przyklejaniu się 

 

Zastosowanie jako paliwo 

Płyny funkcjonalne  

Zastosowanie w laboratoriach  

Chemikalia do uzdatniania wody  

Chemikalia pochodzące z górnictwa 
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Użycie – pracownik 

 

Tytuł: Działalność gospodarcza 

Zastosowanie w powłokach  

Zastosowanie środków czyszczących  

Smary 

Płyny do obróbki metali /  oleje walcownicze  

Zastosowanie jako spoiwo i środek zapobiegający przyklejaniu się 

Zastosowanie jako paliwo 

 
Płyny funkcjonalne  

Zastosowanie w budownictwie dróg i przemyśle budowlanym  

Zastosowanie w laboratoriach  

Chemikalia do uzdatniania wody  

Użycie – odbiorca 

 

Tutuł: konsument 

Zastosowanie w powłokach  

Zastosowanie środków czyszczących  

Smary 

Zastosowanie jako paliwo 

Płyny funkcjonalne  

Inne zastosowania konsumenckie 

 

Inne informacje 

Pozostałe informacje:   

Niniejszy produkt został sklasyfikowany jako R65 (szkodliwy:  

może spowodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia)  

odpowiednio H304 (może być śmiertelny w przypadku  

połknięcia i dostania się do dróg oddechowych). Ryzyko dotyczy  

możliwości wdychania. Ryzyko wynikające z zagrożenia  

wdychaniem jest związane wyłącznie w właściwościami 

fizyko-chemicznymi substancji. Tym samym ryzyko można 

kontrolować poprzez wdrożenie środków zarządzania ryzykiem  

dostosowanych do tego konkretnego zagrożenia. Nie  

wymagany jest scenariusz narażenia. Ten produkt jest  

sklasyfikowany jako R66 / EUH066 (Powtarzające się 

wystawianie na działanie produktu może powodować suchość 

skóry oraz jej pękanie). Ryzyko to jest związane z  

powtarzającym się lub powtarzającym się lub przedłużającym  
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się kontaktem produktu ze skórą. Ryzyko powstałe w wyniku  

kontaktu jest wyłącznie związane z właściwościami  

fizykochemicznymi substancji. Dlatego ryzyko to można 

kontrolować poprzez wprowadzanie środków zarządzania 

ryzykiem, dostosowanych do określonego rodzaju zagrożenia i  

zawartych w Rozdziale 8. Arkusza bezpieczeństwa (ang. SDS). 

 
Scenariusz narażenia nie został przedstawiony.  

Poradnik oraz narzędzia związane z przepisami REACH dla 

przemysłu znajdują się na stronie  

http://cefic.org/Industry-support.  

 

Numer wersji karty charakterystyki: 8 

Data wejścia  w życie karty  

charakterystyki:   01.06.2015r. 

 

Przepisy kontrolne karty  

Charakterystyki:   Treść i format niniejszej karty charakterystyki jest zgodny z 

Dyrektywą Komisji 2001/58/EC z dnia 27 lipca 2001 roku,  

zmieniającej po raz drugi Dyrektywę Komisji 91/155/ECC oraz 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie  

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 

opakowaniowymi z dnia 25 października 2005 r. (Dz.U. Nr 219, 

poz. 1858). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i 

oznakowaniem z dnia 28 września 2005 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 

1674). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi z 

dnia 4 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1968). Ustawa o  

 

ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. 

(Dz.U. Nr 229, poz. 2275). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w 

sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i  

preparatów niebezpiecznych z dnia 2 września 2003 roku. 

(Dz.U. Nr 173, poz. 1679) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 

2004 r. Nr 260, poz. 2595). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w 

sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 

chemicznych z dnia 2 września 2003 roku (Dz.U. Nr 171 poz. 

1666). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji 
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opreparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane 

dostarczenie karty charakterystyki z dnia 17 stycznia 2003 r. 

(Dz.U. Nr 19, poz. 170). Rozporządzenie  

 
Ministra Pracy iPolityki Społecznej w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. 

Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005 r. Nr 

212, poz. 1769). Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 13 

listopada 2007 r.  w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 

2007 r., Nr 215, poz. 1588) Rozporządzenie Ministra 

Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 

2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Ustawa o opakowaniach i 

odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 

63, poz. 638) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, 

poz. 97). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz.U. 

Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr 7, 

poz. 78; Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208; Dz.U. z 2005 r. Nr 

175,poz. 1458). Ustawa o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 322). 

Dystrybucja karty  

charakterystyki :   Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie należy 

udostępnić wszystkim osobom, które mogą mieć kontakt z  

produktem. 

Uwaga:  Powyższe informacje są opracowane na podstawie najnowszej 

wiedzy i ich zadaniem jest opis produktu wyłącznie w celu 

określenia wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa 

pracy i ochrony środowiska naturalnego. Nie powinny one 

zatem służyć jako gwarancja właściwości produkcji.
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