
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Asphalt remover Hamron

Inne nazwy: Kallavfettning.  Kaldavfetting. Środek do odtłuszczania na zimno.

Numer artykułu

Numer artykułu Opis

000153

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowania: ŚRODEK DO ODTŁUSZCZANIA NA ZIMNO.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor

Spółka: Jula AB

Adres: Box 363

Kod pocztowy: 532 24

City: Skara

Kraj: SZWECJA

E-mail: info@jula.se, info@jula.no, info@jula.pl, chem@jula.com

Telefon: +46(0)511-24600

Strona główna: www.jula.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

(12) 411 99 99 (Informacja toksykologiczna)
22 338 88 88  Dzialu obslugi klienta  Poniedzialek–piatek 09:00-17:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP-klasyfikacja: Asp. Tox. 1;H304 Eye Irrit. 2;H319 STOT RE 1;H372 Aquatic Chronic 3;H412

Najpoważniejsze szkodliwe
skutki:

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na
oczy. Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy

Hasła ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera
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Substancja: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H)

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

H319 Działa drażniąco na oczy.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (P)

P102 Chronić przed dziećmi.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

P301/310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P305+351+338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P331 NIE wywoływać wymiotów.

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Informacje dodatkowe

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Zawiera: węglowodory alifatyczne > 30%, Weglowodory
aromatyczne. 15-30%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%,

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

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

Hydrocarbons,
C10-C13, n-
alkanes,
isoalkanes,
cyclics,
aromatics (2-
25%)

919-164-8
01-2119473977-
17

95 - 100%

Asp. Tox. 1;H304
STOT RE 1;H372
(Ośrodkowy układ
nerwowy.)
Aquatic Chronic 3;H412

2-propylheptanol,
etoksylowany,
propoksylowany,
polimer.

160875-66-1  < 2% Eye Dam. 1;H318

Pełny tekst zwrotów H znajduje się w punkcie 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyjść na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości zwrócić się o
pomoc do lekarza.

Spożycie: Wyplukac usta woda. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Kontakt ze skórą: Usunac skazona odziez. Przemyć skórę wodą z mydłem. Postarac sie o opieke medyczna
jesli utrzymuje sie jakakolwiek dolegliwosc.

Kontakt z oczami: Zdjac soczewki kontaktowe. Niezwlocznie przemyc oczy duza iloscia wody, równiez pod
powiekami. Skontaktowac sie z lekarzem jesli w dalszym ciagu wystepuje podraznienie.

Ogólne: U nieprzytomnej osoby nie wywolywac wymiotów i nie podawac niczego doustnie. W
kazdym stanie jezeli istnieja watpliwosci, zasiegnij porady lekarza. Podczas wizyty (u)
lekarza pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Spozycie moze powodowac nudnosci, wymioty i biegunke. Niebezpieczenstwo aspiracji powodujacej zapalenie pluc wywolane
czynnikami chemicznymi. Dziala drazniaco na oczy. Wdychanie wysokich stezen. Moze powodowac ból i zawroty glowy,
zmeczenie i nudnosci. Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skóry.

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

Złagodzić objawy.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Do gaszenia mozna uzyc mgly wodnej, proszku gasniczego, piany odpornej na dzialanie
alkoholu lub dwutlenku wegla.

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

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Powstajace w pozarze gazy sa niebezpieczne dla zdrowia. Wody uzytej do gaszenia lub rozlanych substancji nie wylewac do
kanalizacji.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Uzyc respiratora lub innego sprzetu ochronnego.

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:

Stosowac srodki ochrony osobistej. (w sekcji  8).

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie odprowadzac do kanalizacji. W razie wylania sie wiekszej ilosci powiadomic sluzby ratunkowe.

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.

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

Stosowac srodki ochrony osobistej. (w sekcji  8). Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Nalezy udostepnic
srodki do przemywania oczu. Stosowac wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

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

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu i z dala od
zródel zaplonu. Przechowywac w temperaturze pokojowej. Przechowywać w sposób bezpieczny i chronić przed dziećmi.
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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:

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Nalezy udostepnic srodki do
przemywania oczu. Stosowac wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

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. Rekawice
ochronne (guma nitrylowa).

Środki ochrony osobistej,
ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg
oddechowych. Ochrona dróg oddechowych z filtrem A (brazowy)

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Parametr Wartość/jednostka

Postać Ciecz

Kolor Bezbarwny

Zapach Charakterystyczny

Rozpuszczalność Brak danych

Właściwości wybuchowe Brak danych

Właściwości utleniające Brak danych

Parametr Wartość/jednostka Uwagi

pH (roztwór) Nie dotyczy.

pH (koncentrat) Nie dotyczy.

Temperatura topnienia °C Nie dotyczy.

Temperatura krzepnięcia °C Nie dotyczy.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

175 °C (101325 Pa).

Temperatura zapłonu > 60 °C

Szybkość parowania Nie dotyczy.

Palność (ciała stałego, gazu) Nie dotyczy.

Granice zapalności Nie dotyczy.

Granice wybuchowości vol% Nie dotyczy.

Prężność par kPa Nie dotyczy.

Gęstość par Nie dotyczy.

Gęstość względna Nie dotyczy.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie dotyczy.

Temperatura samozapłonu 250 °C

Temperatura rozkładu °C Nie dotyczy.

Lepkość < 20,5 mm2/s

Próg zapachu ppm Nie dotyczy.
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9.2. Inne informacje

Parametr Wartość/jednostka Uwagi

Gęstość   800 kg/m³

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach skladowania i obchodzenia sie z produktem

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nieznane.

10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywac z dala od ciepla, iskier i otwartego ognia.

10.5. Materiały niezgodne

Unikac kontaktu z substancjami utleniajacymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nieznane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Działanie żrące/drażniące na
skórę:

Odtłuszcza i wysusza skórę. Powtarzające się narażenie na działanie produktu może
powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy:

Działa drażniąco na oczy.

Działanie toksyczne na narządy
docelowe (STOT) - narażenie
powtarzane:

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zagrożenie spowodowane
aspiracją:

W przypadku spożycia lub wymiotów może spowodować chemiczne zapalenie płuc.
Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic smiercia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), EC-no 919-164-8

Organizm Gatunek
Czas

narażenia
Typ badania Wartość Wniosek

Metoda
badania

Źródło

Ryby
Oncorhynchus
mykiss

96h 96hLL50 10 - 100mg/l

Skorupiaki
Daphnia
magna

48h 48hEL50 10 - 22mg/l

Algi
Pseudokirchne
riella
subcapitata

72h 72hEL50 10 - 100mg/l
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Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ulega degradacji. Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z
kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Produkt potencjalnie bioakumulatywny.

12.4. Mobilność w glebie

Nie miesza sie z woda.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera żadnych substancji PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Nieznane.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Skladowane na wysypisku lub spalane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Traktowac jako niebezpieczny odpad.

Kategoria odpadów: Kod jest tylko wniosek, uzytkownik wybierze odpowiedni kod. 14 06 03* inne
rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 15 01 10* opakowania zawierające
pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami 20 01
29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy. 14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

Nie dotyczy. 14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

Nie dotyczy.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 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.

SEKCJA 16: Inne informacje
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Uwagi dostawcy: SDS jest oparte na dostepnych danych na dzien wydania. Zmiany sa dokonywane w
punkcie: 3, 16.

Lista istotnych zwrotów H

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

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H372
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. (Ośrodkowy układ
nerwowy.)

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Język dokumentu: PL
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