
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI

STARTA Ochrona przed 
korozją / K-skydd

 

 
Karta charakterystyki jest accordanc z Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa
Data wydania 12.06.2002
Data wersji 11.03.2016

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu STARTA Ochrona przed korozją / K-skydd
Nr Artykułu 1032-204
Nr GTIN 7331656025103

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu Środek przeciwko zamarzaniu.
Odpowiednie zidentyfikowane 
zastosowania

SU21 Zastosowanie konsumenckie Gospodarstwa domowe (= ogólnopubliczne 
= konsumenckie)
SU22 Zastosowania profesjonalne Sektor publiczny (administracja, edukcja, 
rozrywka, usługi, rzemiosło)
PC4 Produkty zapobiegajace zamarzaniu i do odmrażania

Substancja chemiczna może być 
używana przez ogół społeczeństwa

Tak

Substancja chemiczna jest używana 
wyłącznie przez ogół społeczeństwa

Nie

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy STARTA AB
Adres pocztowy Torpvägen 4
Kod pocztowy 441 74
Nazwa miejscowości SOLLEBRUNN
Kraj SVERIGE
Telefon +46 322-832 00
Faks +46 322-836 30
E-mail info@startaprodukter.se
Strona www http://www.startaprodukter.se
Nr przedsiębiorstwa 556795-4739
Osoba kontaktowa Lasse Nilsson

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy Pogotowie Ratunkowe:999

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg (WE) nr 1272/2008 Flam. Liq. 1;H225;
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(CLP) Eye Irrit. 2;H319;
STOT SE3;H336;

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy zagrożeń (CLP)

  

Kompozycja na etykiecie Etanol:60 - 79 %, Propan-2-ol:21 - 40 %
Hasła ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / 
gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P261 Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / 
ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): 
Natychmiast usunąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody / prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można 
je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ lub z lekarzem.
P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć piana, dwutlenek węgla, suchy 
proszek gaśniczy lub mgła wodna. do gaszenia
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w 
chłodnym miejscu.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.

2.3. Inne zagrożenia
Opis ryzyka Produkt wysoce łatwopalny. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty 

głowy
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość
Etanol Nr CAS: 64-17-5

Nr EC: 200-578-6
Nr indeksu: 603-002-00-5

Flam. Liq. 2; H225 60 - 79 %

Propan-2-ol Nr CAS: 67-63-0
Nr EC: 200-661-7
Nr indeksu: 603-117-00-0

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE3; H336

21 - 40 %

Butanon Nr CAS: 78-93-3
Nr EC: 201-159-0
Nr indeksu: 606-002-00-3
Synonimy: Butan-2-on

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

1 %
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie Świeże powietrze i odpoczynek W przypadku utrzymującego się dyskomfortu 

skontaktować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą Umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
Kontakt z oczami Przed płukaniem upewnić się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały 

wyjęte z oczu. Opłukać wodą. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu 
skontaktować się z lekarzem.

Połykanie Wypić dużą ilość wody. Nie podawać ofiarze napojów, jeśli jest nieprzytomna. 
W przypadku spożycia większych ilości skontaktować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Informacje dla pracowników służby 
zdrowia

Leczyć objawowo.

Objawy i skutki ostre Zatrucie, ból brzucha, senność, zawroty głowy.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym
Inne informacje Informacje nie są wymagane.
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Właściwe środki gaśnicze Piana. Proszek. Dwutlenek węgla (CO2). Woda w sprayu lub areozolu.
Nieprawidłowe środki gaśnicze Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się 

ognia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Ryzyko pożaru i wybuchu Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się nad ziemią do 

źródeł zapłonu. Pary rozpuszczalników mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny z 
powietrzem.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Procedury przeciwpożarowe Pojemniki w pobliżu ognia powinny zostać wyniesione albo ochłodzone wodą. 

Jeśli wyciekły albo rozsypany materiał nie zapalił się, posłużyć się rozpyloną 
wodą w celu rozproszenia par i zabezpieczenia personelu pracującego nad 
zamknięciem nieszczelności.

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych
Środki ochrony osobistej Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki 

preparatu niebezpiecznego. Nie palić i nie stosować otwartych źródeł ognia i 
innych źródeł zapłonu. Nie wdychać pary. Dobrze wietrzyć.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Procedury awaryjne Ewakuować personel nie wymagane dla prac rekultywacyjnych.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Środki bezpieczeństwa dotyczące 
środowiska

Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych. Ograniczyć 
wyciek piaskiem, ziemią albo innym materiałem chłonnym. Skontaktować się z 
odpowiednimi władzami w przypadku przedostania się do kanalizacji albo 
środowiska wodnego.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia
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Metody czyszczenia Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do 
pojemników. Nie zbierać trocinami ani innymi łatwo palnymi materiałami. 
Pojemniki, do których zebrano rozlany /rozsypany materiał, muszą być 
odpowiednio oznakowane z podaniem właściwej zawartości i symbolem 
zagrożenia/piktogramy zagrożeń. Spłukać zanieczyszczony teren dużą ilością 
wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Inne instrukcje Zobacz pkt 13 zarządzania odpadami.
Dodatkowe informacje Opary są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się nad podłożem. Opary 

mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe i zapalić przykład 
elektryczności statycznej.

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przemieszczanie Unikać długotrwałego i powtarzającego się kontaktu. Należy zapobiegać 

powstawaniu elektryczności statycznej i iskier.

Ochronne środki bezpieczeństwa
Środki zapobiegające pożarowi Zapewnić odpowiednią wentylację, przechowywany z dala od źródeł zapłonu. 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących 
powierzchni. Palenie wzbronione.

Rady dotyczące ogólnej higieny w 
miejscu pracy

Zapewnić warunki do mycia rąk, dostęp do mydła, kremu czyszczącego, 
kremu ochronnego oraz kremu tłustego.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności
Magazynowanie Substancja łatwo palna / zapalna – Przechowywać z dala od utleniaczy, 

źródeł wysokiej temperatury i płomieni.
Inne informacje Duże ilości i zapasy w magazynie należy przechowywać zgodnie z przepisami 

o składowaniu cieczy łatwopalnych.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zastosowania specjalne Patrz rozdział 1.2

Szczególni użytkownicy końcowi
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Wartości graniczne narażenia
Nazwa komponentu Identyfikacja Wartość Rok
Etanol Nr CAS: 64-17-5

Nr EC: 200-578-6
Nr indeksu: 603-002-00-5

8 godzin: 1900 mg/m3

8.2. Kontrola narażenia
Kontrola narażenia w miejscu pracy Zawsze obchodzić się z preparatem na dobrze wentylowanym terenie. 

Przestrzegać wartości dopuszczalnych stężeń i natężeń oraz ograniczać do 
minimum ryzyko narażenia na wdychanie par.

Ochronę dróg oddechowych
Ochronę dróg oddechowych Nie ma szczególnych zaleceń, ale w przypadku poziomu przekraczającego 

najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia w środowisku pracy musi być 
stosowany sprzęt oddechowy. Stosować maskę oddechową z filtrem 
przeciwgazowym typu AX.

Ochronę rąk
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Ochronę rąk W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą 
stosować odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice z kauczuku nitrylowego, 
PVA albo Vitonu.

Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu Ryzyko rozprysków: Stosować sprzęt ochrony oczu.

Ochronę skóry
Ochrona skóry (poza ochroną rąk) Przy ryzyku rozprysków używać fartucha lub odzieży ochronnej.

Inne informacje
Inne informacje NIE PALIĆ NA TERENIE PRACY! Nie zanotowano szczególnych procedur 

higienicznych, ale właściwa higiena osobista jest zawsze wskazana, 
zwłaszcza przy pracy ze środkami chemicznymi. Niezwłocznie zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież.

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny Płyn
Kolor Bezbarwny
Zapach Aapach alkoholu
pH (roztwór wodny) Wartość: ~ 6,9
Komentarze, pH (roztwór wodny) 50% vatten
Punkt topnienia/zakres topnienia Wartość: ~ -95 °C
Punkt wrzenia Wartość: 78 °C
Komentarze, Punkt wrzenia Etanol
Punkt zapłonu Wartość: 12 °C
Komentarze, Punkt zapłonu Etanol
Granica wybuchowości Wartość: 2,8-19 %
Prężność par Wartość: 5,9 kPa
Komentarze, Prężność par vid 20 grader C.
Gęstość par Wartość: 1,6
Komentarze, Gęstość par (luft=1)
Ciężar właściwy Wartość: 789 kg/m3
Opis rozpuszczalności Rozpuszcza się w wodzie.
Zapalność spontaniczna Wartość: > 425 °C
Lepkość Wartość: 1,2 mPas

9.2. Inne informacje
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
10.2. Stabilność chemiczna
Stabilność Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z 

zaleceniami.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Możliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji

W normalnych okolicznościach.

10.4. Warunki, których należy unikać
Warunki, których należy unikać Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu.

10.5. Materiały niezgodne
Czynniki, których należy unikać Środki silnie utleniające.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty rozpadu Żadnych szkodliwych preparatów rozkładu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Dane toksykologiczne komponentów
Potencjalne skutki ostre
Wdychanie Pary mogą drażnić krtań i drogi oddechowe, wywoływać bóle i zawroty głowy 

oraz otępienie.
Kontakt ze skórą Długotrwały kontakt może powodować zaczerwienienie, podrażnienie oraz 

wyschnięcie skóry.
Kontakt z oczami Może powodować tymczasowe podrażnienie oczu.
Połykanie Może wywoływać mdłości, bóle i zawroty głowy oraz stan zatrucia.

Opóźnione skutki /Narażenie powtarzające się
Kontakt ze skórą Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować wysuszanie i 

pękanie skóry.
Połykanie Wątroby i uszkodzenie nerek.

Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość
Działanie rakotwórcze Nie ma dowodów na rakotwórcze właściwości tej substancji.
Mutagenność Informacje nie są wymagane.
Właściwości teratogeniczne Informacje nie są wymagane.
Toksyczność reprodukcyjna Informacje nie są wymagane.

Objawy narażenia
W przypadku połknięcia Zatrucie.
W przypadku kontaktu ze skórą Sucha skóra.
W przypadku wdychania Zawroty głowy i odurzenie.
W przypadku kontaktu z oczami Pieczenie i łzawienie oczu.
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ostra toksyczność wodna, ryby Wartość: 13500 mg/l

Metoda testowania: LC50
Okres trwania: 96

Silna toksyczność dla organizmów 
wodnych, ryby, Komentarze

Etanol

Ostra toksyczność wodna, ryby 
LCLo

Wartość: 4200 mg/l
Metoda testowania: LC50
Ryby, gatunki: Rasbora heteromorpha
Okres trwania: 96h

Silna toksyczność dla organizmów 
wodnych, LCLo dla ryb, 
Komentarze

2-propanol

Ostra toksyczność wodna, algi Wartość: > 10,9 mg/l
Metoda testowania: IC50
Algi, gatunki: Skeletonema costatum
Okres trwania: 72h

Silna toksyczność dla organizmów 
wodnych, algi. komentarze

Etanol

Ostra toksyczność wodna, 
skorupiaki

Wartość: > 5400 mg/l
Metoda testowania: EC50
Skorupiaki, gatunki: D.Manga
Okres trwania: 48h

Silna toksyczność dla organizmów Etanol
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wodnych, rozwielitka, Komentarze
Ostra toksyczność wodna, 
skorupiaki LCLo

Wartość: 13299 mg/l
Metoda testowania: EC50
Skorupiaki, gatunki: D.magna
Okres trwania: 48h

Silna toksyczność dla organizmów 
wodnych, rozwielitka, Komentarze 
dot. LCLo

2-propanol

Ekotoksyczność Nie przewiduje się, że preparat działa szkodliwie na środowisko.

Dane toksykologiczne komponentów
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Trwałość i rozpadanie Preparat ulega biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Nie podlega biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność Preparat rozpuszcza się w wodzie i może rozprzestrzenić się po systemach 

wodnych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Wynik oceny właściwości PBT Nieklasyfikowany jako PBT / vPvB na podstawie obecnych kryteriów UE.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Szczegóły dotyczące środowiska, 
wnioski

Informacje nie są wymagane.

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia Zebrać do oznakowanych pojemników i zdać na zatwierdzonym składowisku.
Produkt sklasyfikowany jako odpad 
niebezpieczny

Tak

Opakowanie sklasyfikowane jako 
odpad niebezpieczny

Nie

Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 16 01 15 płyny zapobiegające zamarzaniu, inne 
niż wymienione w 16 01 14

Inne informacje Opakowania należy zbierać do utylizacji. Opakowanie musi być puste (nie 
może z niego kapać po przewróceniu). Szmaty itp. przesycone łatwo palnymi 
płynami powinny być wyrzucane do specjalnych pojemników ogniotrwałych.

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR / RID / ADN 1170
RID 1170
IMDG 1170
ICAO/IATA 1170

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Proper Shipping Name English 
ADR/RID/ADN

Etanol

ADR Etanollösning
RID Etanollösning
IMDG Etanollösning
ICAO/IATA Etanollösning

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
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ADR / RID / ADN 3
RID 3
IMDG 3
ICAO/IATA 3

14.4. Grupa pakowania
ADR II
RID II
IMDG II
ICAO/IATA II

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Komentarze Nie dotyczy.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
EmS F-E, S-D

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC
ADR / RID – inne informacje
Nr rozpoznawczy zagrożenia 33
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Referencje (przepisy 
prawa/regulacje)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2009 (CLP) w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
 

SEKCJA 16: Inne informacje
Uwagi dostawcy Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate są na dostępnej 

wiedzy i zakładają stosowanie preparatu w określonych warunkach oraz 
zgodnie z metodą wyszczególnioną na opakowaniu i/albo w literaturze 
technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu 
w połączeniu z jakimkolwiek innym preparatem albo procesem odbywa się na 
odpowiedzialność użytkownika.

Klasyfikacja wg (WE) nr 1272/2008 
(CLP)

Flam. Liq. 1; H225;
Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE3; H336;

Lista odpowiednich zwrotów H 
(Sekcje 2 i 3).

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Informacje dodane, usunięte lub 
zmienione

Zmiana Sekcji: 2,3.

Wersja 3
Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

STARTA AB
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