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1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1.1 Identyfikator produktu 

 Nazwa Tlen 

 Nr rejestracyjny Wymieniono w załączniku IV/V do rozporządzenia 
1907/2006/WE (REACH), zwolniono z obowiązku rejestracji 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane 

 Opis/zastosowanie W dziedzinie spawania i cięcia. Utleniacz w procesach 
przemysłowych i uzdatnianiu wody 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 Nazwa spółki OXYTURBO SpA 

 Adres i państwo Via Serio, 15 

25015 – Desenzano d/Garda (BS) 

Włochy 

 Telefon +39 030 9911855 

 Faks +39 030 9911270  

 E-mail kompetentnej osoby 
odpowiedzialnej za kartę charakterystyki 

info@oxyturbo.it 

1.4 Numer telefonu alarmowego +39 030 9911855 od poniedziałku do piątku - od 08:00 do 
12:00/ od 14:00 do 18:00 

 

 

 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) 
(oraz z późniejszymi zmianami i dostosowaniami). W związku z tym produkt wymaga karty charakterystyki 
zgodnej z przepisami rozporządzenia WE 1907/2006 i późniejszych zmian. 
   
Klasyfikacja i wskazanie zagrożeń: 
Ox. Gas 1  H270 
Press. Gas  H280 
 
Pełny tekst zwrotów określających zagrożenie (H) podano w sekcji 16 karty. 
 
2.2 Elementy oznakowania 
 
Piktogramy (z wyjątkiem zastosowania art.  33 CLP, używanie piktogramów wskazanych w pkt 14. Informacje 

dotyczące transportu) 

 
 
 

      
  
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 
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Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia: 

 

H270  Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz. 
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
 
Zwroty wskazujące środki 
ostrożności: 

 

P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. 
P244 Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem. 
P370+P376 W przypadku pożaru, jeżeli jest to bezpieczne, zatrzymać wyciek. 
P410+P403 Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym 

miejscu. 
 

2.3 Inne zagrożenia 
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: nie dotyczy.  
 

 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

3.1 Substancje 
 

Nazwa Stężenie (% 

masy) 

nr CAS nr WE nr indeksowy 

WE 

Klasyfikacja 

1272/2008 (CLP) 

tlen 100 7782-44-7 231-956-9 008-001-00-8 
Ox. Gas 1 H270, 

Press. Gas H280 

 

Nie zawiera innych składników lub zanieczyszczeń wpływających na klasyfikację produktu. 
 

Tekst zwrotów określających zagrożenie (H) podano w sekcji 16 karty. 
 

 

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

- Kontakt z oczami: Nie są spodziewane żadne szkodliwe efekty działania tego produktu. 
- Kontakt ze skórą: Nie są spodziewane żadne szkodliwe efekty działania tego produktu. 
 

- Połknięcie: Połknięcie uważne jest za mało prawdopodobną drogę narażenia. 
- Wdychanie: Osobę poszkodowaną przenieść do dobrze wentylowanego miejsca, w razie zaburzeń 

skontaktować się z lekarzem.  
 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Ciągłe wdychanie przy stężeniu większym niż 75%, może powodować nudności, zawroty głowy, trudności w 
oddychaniu i drgawki. Przeprowadzić sztuczne oddychanie tylko w przypadku zatrzymania oddechu. 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 

z poszkodowanym 
W przypadku ewentualnych zabiegów należy postępować zgodnie ze wskazówkami lekarza. 
 

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1 Środki gaśnicze  
Odpowiednie środki gaśnicze: CO2, proszek lub mgła wodna.  
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Nieodpowiednie środki gaśnicze: brak. 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podtrzymuje palenie. Narażenie na działanie ognia może spowodować wybuch pojemnika. 
 

5.3 Informacje dla straży pożarnej  
Duże pożary należy gasić mgłą wodną lub pianą odporną na działanie alkoholu.  
W razie pożaru należy używać autonomicznego aparatu oddechowego i odpowiedniej odzieży ochronnej. 
Jeżeli to możliwe wstrzymać wyciek produktu. Oddalić się od pojemnika, odgrodzić strefę i zraszać wodą z 
bezpiecznego miejsca do momentu ostygnięcia pojemnika. 
Należy pamiętać, że uwolniony produkt jest gęściejszy niż powietrze i ma tendencję do pozostawania bliżej 
ziemi. 
 

 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA 
 

6.1  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Dla osób niezależących do personelu likwidującego skutki awarii: zapewnić odpowiednią wentylację. Oddalić 
źródła zapłonu. Opróżnić dotknięty obszar. Należy pamiętać, że gaz jest cięższy od powietrza i dlatego 
odkłada się warstwowo na ziemi. Pojemniki narażone na działanie źródeł ciepła mogą eksplodować. 
Wdrożyć pozostałe procedury przewidziane w planie postępowania awaryjnego.  
Dla osób likwidujących skutki awarii: należy nosić odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej oraz 
przestrzegać procedur awaryjnych (zob. sekcja 8). Jeśli nie udowodniono, że powietrze w dotkniętym 
obszarze nie jest skażone, podczas interwencji należy nosić autonomiczny aparat oddechowy.  
 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Spróbować zatrzymać wyciek. Unikać przedostawania się do kanałów ściekowych, piwnic lub wyrobisk, 
gdzie gromadzenie może być niebezpieczne. Zob. sekcje 12 i 13. 
 

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

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją podane zostały w sekcji 7.  
Informacje dotyczące sprzętu do ochrony indywidualnej podane zostały w sekcji 8.  
Informacje dotyczące unieszkodliwiania podane zostały w sekcji 13. 
 

 

7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 
 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Należy ostrożnie otwierać i postępować z pojemnikami. Produkt nie może mieć kontaktu z olejem lub 
smarem. Trzymać z dala od źródeł ciepła, nie palić. Unikać wstrząsów i tarcia. 
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności  
Gaz należy przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym miejscu, z 
dala od źródeł ciepła (w temperaturze poniżej 50°C),ognia i iskier, także od wyładowań elektrostatycznych. 
Unikać magazynowania w pobliżu zbiorników z materiałami łatwopalnymi (np. wodór, acetylen itp.), jak 
również składowania substancji niezgodnych podanych w sekcji 10.  
 

7.2 Szczególne zastosowanie końcowe 
Zob. punkt 1.2 
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8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli  
OEL (Granice narażenia zawodowego): dane niedostępne. 
DNEL (Pochodny poziom niepowodujący zmian): dane niedostępne 
PNEC (Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku): dane niedostępne 
 
8.2 Kontrola narażenia 
 
8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 
Unikać atmosfery o nadmiernej zawartości tlenu (O2>23%), zapewniając odpowiednią 
wentylację/wietrzenie. 
Ocenić, czy konieczna jest kontrola zawartości tlenu w pomieszczeniu. 
 
8.2.2 Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej 
Zaleca się użycie następujących środków ochrony indywidualnej: 
- ochrona dróg oddechowych: niewymagana; 
- ochrona dłoni: w czasie przemieszczania ładunków stosować rękawice robocze (EN 388); 
- ochrona oczu:  podczas używania gazów należy stosować okulary ochronne zgodnie z normą EN 166; 
- ochrona skóry: brak szczególnych środków ostrożności. 
 
8.2.3 Kontrola narażenia środowiska 
Informacje dotyczące unieszkodliwiania podano w sekcji 13 Karty charakterystyki 
 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Gaz 

b) Zapach Bez zapachu  

c) Próg zapachu Nie dotyczy 

d) pH przy 20°C Nie dotyczy 

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia - 219°C 

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia 

- 183°C 

g) Temperatura zapłonu Nie dotyczy   

h) Szybkość parowania Gaz  

i) Palność (stan stały, gazowy) Nie dotyczy 

j) Górne/dolne granice palności lub 

wybuchowości 

Nie dotyczy 

k) Prężność par Nie dotyczy 

l) Względna gęstość pary 1,105 (powietrze = 1) 

m) Gęstość względna 1,141 (woda = 1) 

n) Rozpuszczalność   

 Rozpuszczalność w wodzie 39 mg/l (15°C, 1,103 bar) 

 Rozpuszczalność w tłuszczach Nie określono 

o) Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) Nie określono 

p) Temperatura samozapłonu Nie dotyczy 

q) Temperatura rozkładu W literaturze naukowej nie są dostępne jednoznaczne 
wartości 

r) Lepkość Nie określono 
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s) Właściwości wybuchowe Nie dotyczy 

t) Właściwości utleniające Nie dotyczy 

 

9.2 Inne informacje 
Masa molowa 32 g/mol 
Temperatura krytyczna: -118,6°C (50,43 bar) 
Ciśnienie krytyczne: 5042,95 kPa 
 

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 

10.1 Reaktywność 
Może wchodzić w gwałtowne reakcje z substancjami palnymi i redukującymi. 
 

10.2 Stabilność chemiczna 
W warunkach normalnych stabilny. 
 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reaguje z substancjami palnymi i redukującymi. Po części bardzo gwałtowne reakcje z zasadami i licznymi 
klasami materiałów organicznych, takich jak alkohole i aminy. 
 
10.4 Warunki, których należy unikać 
Unikać kontaktu z substancjami palnymi, paliwowymi i redukcyjnymi. Unikać kontaktu z olejami, smarami i 
wszelkimi źródłami zapłonu.  
 
10.5 Materiały niezgodne 
Materiały paliwowe. Czynniki redukcyjne. Sprzęt należy chronić przed zabrudzeniami olejem i smarem. 
Informacje na temat kompatybilności materiałowej podane zostały w najnowszej wersji normy ISO-11114.  
 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane niebezpieczne produktu rozkładu. 
 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
11.1 Informacje dotyczące działań toksycznych 
 
a) Toksyczność ostra: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
b) Działanie żrące/drażniące na skórę: nie ma działania drażniącego. 
c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: nie działa drażniąco. 
d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: nie są znane żadne działania uczulające. 
e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 
f) Rakotwórczość: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
h) Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) - narażenie jednorazowe: w oparciu o dostępne dane, 
kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
i) Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) - narażenie powtarzające się: w oparciu o dostępne 
dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
j) Zagrożenie spowodowane wdychaniem: nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych. 
 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
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12.1 Toksyczność: 
Produkt nie powoduje żadnych szkód ekologicznych. 
 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: 
Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych. 
 

12.3 Zdolność do bioakumulacji:  
Substancja jest obecna w środowisku naturalnym. 
 

12.4 Mobilność w glebie: 
Brak innych informacji Ze względu na dużą lotność, jest mało prawdopodobne, aby produkt był przyczyną 
zanieczyszczenia gleby lub wody. 
 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 
Nie sklasyfikowany jako PBT lub vPvB 
 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania: 
Produkt nie powoduje żadnych szkód ekologicznych. 
 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Nie wypuszczać w miejscach, gdzie gaz mógłby się gromadzić i stwarzać niebezpieczeństwo. Wypuszczać 
do atmosfery w dobrze wentylowanym miejscu 
Skontaktować się z dostawcą w celu prawidłowej utylizacji pojemnika. 
Europejskie kody odpadów 
Pojemnik: 16 05 04*: gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje 
niebezpieczne 
 

 

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
14.1 Numer UN (Numer ONZ): 1072 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ: TLEN SPRĘŻONY 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 2.2 + 5.1 

 Naklejki:  
14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy klasy 2 

14.5 Zagrożenia dla środowiska: brak zagrożeń 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 

- unikać transportu w pojazdach, w których przestrzeń ładunkowa nie jest oddzielona od kabiny 
pasażerskiej. 

- Upewnić się, że kierowca jest świadomy potencjalnego ryzyka związanego z ładunkiem i wie, co 
zrobić w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej. 

- Zwolnienie na jednostkę transportową (1.1.3.6 ADR) = kategoria 3 = 1000 l znamionowej 
pojemności zbiornika ciśnieniowego. 

- Kod ograniczeń przewozu przez tunele: E 

- Transport morski: EmS: F-C, S-W 

- Transport lotniczy: Packing instruction 200 
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: nie dotyczy 
 



 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 

według rozporządzeń (WE) 1907/2006 i (UE) 830/2015 

Karta nr 4803 – Wer. 7 z 05/17 TLEN Strona 7 z 8 

 

   

OXYTURBO S.p.A.  -  Via Serio, 15 -  IT 25015 Desenzano del Garda (BS) 

Tel.: +39 0309911855  -  Faks: +39 0309911271  -  email:     oxyturbo@oxyturbo.it 

 
 
 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny 
Zaleca się, aby użytkownik sprawdził i przestrzegał specyficznych przepisów krajowych, regionalnych i 
lokalnych dotyczących niebezpiecznych działań i ochrony środowiska (np. emisji płynnych, stałych i 
gazowych), które nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.  
Rozporządzenie z mocą ustawy (wł. D.Lgs.) 81/08 z późniejszymi zmianami - Zdrowie i bezpieczeństwo w 
miejscu pracy  
DYREKTYWA 2012/18/UE w sprawie w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami.  
Rozporządzenie z mocą ustawy (wł. D.Lgs.) 152/06 z późniejszymi zmianami - Przepisy w zakresie ochrony 
środowiska 
 

Kategoria wg Dyrektywy Seveso:  P4  

 

Ograniczenia dotyczące marketingu i użytkowania: brak ograniczeń zgodnie z załącznikiem XVII do 
rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH) i późniejszymi zmianami. 
 
Substancje na liście kandydackiej (Art. 59 REACH): brak. 
 
Substancje podlegające obowiązkowi uzyskania zezwolenia (załącznik XIV REACH): brak. 
 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Raport bezpieczeństwa chemicznego nie musi być sporządzony dla tego produktu 
 
 

16. INNE INFORMACJE 
 
Tekst zwrotów określających zagrożenie (H) podano w sekcjach 2-3 karty (*) 
Ox. Gas 1 - Gaz utleniający, kat. 1 
Press. Gas - Gaz pod ciśnieniem 
H270 - Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz. 
H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
 
Informacje na temat niniejszej wersji 
Zaktualizowana karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) Nr 2015/ 830. 
 
Główne źródła danych użyte do przygotowania karty 
- Karty charakterystyki dostawców 
 
Skróty i akronimy 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Umowa europejska dotycząca 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalnie zharmonizowany system 
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów)  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski wykaz istniejących handlowych 
substancji chemicznych)  
CAS: Chemical Abstracts Service (oddział American Chemical Society)  
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OXYTURBO S.p.A.  -  Via Serio, 15 -  IT 25015 Desenzano del Garda (BS) 

Tel.: +39 0309911855  -  Faks: +39 0309911271  -  email:     oxyturbo@oxyturbo.it 

Wskazówki dotyczące szkolenia 
Personel zajmujący się obsługą i użytkowaniem produktu musi zostać pouczony o określonych 
zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa. 
Odniesienia na piśmie: Patrz szczegółowe instrukcje techniczne dotyczące produktu. 
Techniczne centrum kontaktowe: Telefon: +39 030 9911855 
 
Uwagi dla użytkownika 
Informacje zawarte w tej karcie oparte są na naszej aktualnej wiedzy na temat zdrowia, bezpieczeństwa i 
środowiska; ich celem jest umożliwić profesjonalnym użytkownikom produktu określenie zachowań 
prewencyjnych i ochronnych przydatnych do celów bezpiecznej pracy. 
Przed zastosowaniem innym niż przewidziane użytkownik produktu musi sprawdzić, czy wymagane są inne 
informacje, biorąc zawsze pod uwagę odpowiednie przepisy prawne i dobrą praktykę operacyjną. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. 
 

 


