
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Machine Polish Hamron

Inne nazwy: Machine Polish - Maskinpolish, Polermaskin Polish, Mleczko do polerowania

Numer artykułu

Numer artykułu

000596

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowania: Srodki polerskie

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Wyprodukowano w Szwecji dla:

Spółka: Jula AB

Adres: Box 363

Kod pocztowy: 532 24 Skara

Kraj: Szwecja

E-mail: info@jula.pl

Telefon: +46 (0)511 24600

Dzialu obslugi klienta                      22 338 88 88  Poniedzialek–piatek 09:00-17:00

Strona główna: www.jula.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP-klasyfikacja: Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 Aquatic Chronic 2;H411

Najpoważniejsze szkodliwe
skutki:

Dziala drazniaco na skóre. Dziala drazniaco na oczy. Dziala toksycznie na organizmy
wodne, powodujac dlugotrwale skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy
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Hasła ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H)

H315 Dziala drazniaco na skóre.

H319 Dziala drazniaco na oczy.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (P)

P102 Chronic przed dziecmi.

P273 Unikac uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

P302/352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305/351/338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie plukac woda przez kilka minut. Wyjac soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je latwo usunac. Nadal plukac.

P314 W przypadku zlego samopoczucia zasiegnac porady/zglosic sie pod opieke lekarza.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Informacje dodatkowe

EUH208
Zawiera mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Substancja Numer CAS Numer WE Nr rej. REACH Stężenie Komentarze CLP-klasyfikacja

Destylaty średnie
obrabiane
wodorem (ropa
naftowa)

64742-46-7 265-148-2
01-2119489867-
12

20 - 30%

Asp. Tox. 1;H304
Skin Irrit. 2;H315
Acute Tox. 4;H332
Aquatic Chronic 2;H411

Oksyetylenowan
e alkohole C9-11

68439-46-3 - 2 - 3% Acute Tox. 4;H302
Eye Dam. 1;H318

mieszanina 5-
chloro-2-metylo-
2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 247-
500-7] i 2-
metylo-2H-
izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-
6] (3:1)

55965-84-9  < 0,0005%

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 3;H311
Skin Corr. 1B;H314
Skin Sens. 1A;H317
Acute Tox. 3;H331
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

Pełny tekst zwrotów H znajduje się w punkcie 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyjsc na swieze powietrze i odpoczac.

Spożycie: Przeplukac starannie usta woda i podac duza ilosc mleka lub wody osobom przytomnym.
Skontaktowac sie z lekarzem jesli zostala wchlonieta wieksza ilosc.

Kontakt ze skórą: Myć skórę wodą z mydłem. Uzyskac pomoc medyczna jezeli podraznienie utrzymuje sie po
myciu.

Kontakt z oczami: Natychmiast przeplukac oczy woda. Zachowac otwarte powieki. Zdjac soczewki kontaktowe.
Skontaktowac sie z lekarzem jesli w dalszym ciagu wystepuje podraznienie.
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Ogólne: Podczas wizyty (u) lekarza pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Rozpylona ciecz w oczach: Dziala drazniaco na oczy. U osoby uczulonej na mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) może wystąpić reakcja alergiczna na
produkt.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Gasic proszkiem gasniczym, piana, dwutlenkiem wegla lub mgla wodna.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie uzywac bezposredniego strumienia wody, który móglby spowodowac rozprzestrzenienie
sie ognia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Uzyc sprzetu ochronnego i aparatu oddechowego ze sprezonym powietrzem. Zbiorniki blisko ognia powinny byc usuniete lub
schlodzone woda. Wody uzytej do gaszenia lub rozlanych substancji nie wylewac do kanalizacji. Zgliszcza oraz wode uzyta do
gaszenia uprzatnac zgodnie z miejscowymi przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do
personelu udzielającego
pomocy:

Typ sprzętu ochronnego opisano w sekcji 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegac emisjom do srodowiska naturalnego.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Po zastosowaniu obojetnego absorbentu (piach, wermikulit itp.) umiescic w odpowiednim pojemniku. Wyczyscic skazony
obszar odpowiednim srodkiem czyszczacym, nie uzywajac rozpuszczalnika.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7. Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz
rozdział 8. Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
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Typ sprzętu ochronnego opisano w sekcji 8. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Po pracy i przed jedzeniem lub
paleniem tytoniu dokladnie umyc rece.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności

Chronic przed dziecmi. Przechowywac w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu. Przechowywac w chlodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Dopuszczalna wartość
narażenia zawodowego:

Produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji w rozumieniu odnośnych uregulowań
prawnych.

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki
kontroli:

Myć ręce przed przerwą, przed skorzystaniem z toalety i pod koniec pracy. Miejsce pracy i
metody pracy powinny byc dobrane tak, by unikac bezposredniego kontaktu. Nalezy
udostepnic srodki do przemywania oczu.

Środki ochrony osobistej,
ochrona oczu/twarzy:

W przypadku ryzyka rozprysku używać okularów ochronnych.

Środki ochrony osobistej,
ochrona dłoni:

Zalozyc rekawice ochronna odporne na dzialanie srodków chemicznych. Kauczuk nitrylowy.

Środki ochrony osobistej,
ochrona dróg oddechowych:

Normalnie respirator nie jest potrzebny.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Parametr Wartość/jednostka

Postać Krem.

Kolor jasny fiolet.

Zapach Charakterystyczny

Rozpuszczalność Częściowo rozpuszczalny w wodzie.

Właściwości wybuchowe

Właściwości utleniające

Parametr Wartość/jednostka Uwagi

pH (roztwór) Nie dotyczy.

pH (koncentrat) Nie dotyczy.

Temperatura topnienia Nie dotyczy.

Temperatura krzepnięcia Nie dotyczy.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

Nie dotyczy.

Temperatura zapłonu > 65 °C

Szybkość parowania Nie dotyczy.

Palność (ciała stałego, gazu) Nie dotyczy.

Granice zapalności Nie dotyczy.

Granice wybuchowości Nie dotyczy.

Prężność par Nie dotyczy.
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Gęstość par Nie dotyczy.

Gęstość względna Brak danych

Współczynnik podziału n-oktanol/woda Brak danych

Temperatura samozapłonu Nie dotyczy.

Temperatura rozkładu Nie dotyczy.

Lepkość > 20,5 mm2/s

Próg zapachu ppm Nie dotyczy.

9.2. Inne informacje

Parametr Wartość/jednostka Uwagi

Gęstość 1180 kg/m³

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Niereaktywny w normalnych warunkach stosowania.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach skladowania i obchodzenia sie z produktem

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak reakcji niebezpiecznych w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

Unikac kontaktu z substancjami utleniajacymi. Moze gwaltownie reagowac z pewnymi azotanami i chloranami, stwarzajac
ryzyko pozaru i eksplozji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie sa znane w normalnych warunkach.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra - droga
pokarmowa:

Moze powodowac ból zoladka lub wymioty. Poza przypadkami umyslnego spozycia,
polkniecie wiekszych ilosci jest nieprawdopodobne.

Działanie żrące/drażniące na
skórę:

Dziala drazniaco na skóre.

Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy:

Dziala drazniaco na oczy.

Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę:

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac wystapienie reakcji
alergicznej.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Organizm Gatunek
Czas

narażenia
Typ badania Wartość Wniosek

Metoda
badania

Źródło

Dla ryb 96h LC50 1,13 - 65mg/l

Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Biodegradowalny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Moze wystapic bioakumulacja.

12.4. Mobilność w glebie

Dane testowe nie sa dostepne.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera zadnych substancji PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Dane testowe nie sa dostepne.

Inne informacje

Zapobiegac emisjom do srodowiska naturalnego.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Skladowane na wysypisku lub spalane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Kategoria odpadów: Kod jest tylko wniosek, uzytkownik wybierze odpowiedni kod. 15 01 10* opakowania
zawierające pozostałości lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3082 14.4. Grupa pakowania: III

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY
ŚRODOWISKU, CIEKŁY,
I.N.O.
(Destylaty średnie obrabiane
wodorem (ropa naftowa) )

14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

9

Etykieta(-y) zagrożenia: 9

Numer rozpoznawczy
zagrożenia:

90 Kod ograniczenia dla
transportu tunelami:

E
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Inne informacje:

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3082 14.4. Grupa pakowania: III

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(Distillates (petroleum),
hydrotreated middle)

14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

9

Etykieta(-y) zagrożenia: 9

Zagrożenie dla środowiska
podczas transportu
zbiornikowcami:

Inne informacje:

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3082 14.4. Grupa pakowania: III

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(Distillates (petroleum),
hydrotreated middle)

14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

9 Nazwa(-y) substancji
niebezpiecznej dla
środowiska:

Etykieta(-y) zagrożenia: 9

EmS: F-A, S-F IMDG Code segregation
group:

- None -

Inne informacje:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3082 14.4. Grupa pakowania: III

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(Distillates (petroleum),
hydrotreated middle)

14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

9

Etykieta(-y) zagrożenia: 9 Inne informacje:

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Inne informacje: Nie oceniono bezpieczeństwa chemicznego.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Uwagi dostawcy: SDS jest oparte na dostepnych danych na dzien wydania.

Lista istotnych zwrotów H

H301 Dziala toksycznie po polknieciu.

H302 Dziala szkodliwie po polknieciu.

H304 Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic smiercia.

H311 Dziala toksycznie w kontakcie ze skóra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H315 Dziala drazniaco na skóre.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skóry.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziala drazniaco na oczy.

H331 Dziala toksycznie w nastepstwie wdychania.

H332 Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H400 Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki.

Język dokumentu: PL
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