
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI
STARTA Plyn hamulcowy / 

Bromsvätska DOT 4+

 

 
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 28.01.2003
Data wersji 11.03.2016

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu STARTA Plyn hamulcowy / Bromsvätska DOT 4+
Nr Artykułu 1020-204, 1020-210, 1020-255
Nr GTIN 7331656041028, 7331656210103, 7331656255104

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu Płyn hamulcowy

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 CLP, komentarze Nie ma zaleceń.

2.2. Elementy oznakowania
2.3. Inne zagrożenia
PBT / vPvB Nie ma zaleceń.
Opis ryzyka The product has not been classified according to the legislation in force. 

Produkt jest palny ale nie zapalny. Działa drażniąco na oczy i skórę
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
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Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość
2-[2-(2-Butoksyetoksy)etoksy]etanol Nr CAS: 143-22-6

Nr EC: 205-592-6
Nr indeksu: 603-183-00-0

Eye Dam. 1; H318 < 20 %

2,2'-Oksybisetanol Nr CAS: 111-46-6
Nr EC: 203-872-2
Nr indeksu: 603-140-00-6
Synonimy: 2,2'-Oksydietanol, 
aerozol

Acute tox. 4; H302 < 10 %

2-(2-metoxietoxi)etanol Nr CAS: 111-77-3
Nr EC: 203-906-6
Nr indeksu: 603-096-00-8

Repr. 2;H361d; < 3 %

2-(2-Butoksyetoksy)etanol Nr CAS: 112-34-5
Nr EC: 203-961-6
Nr indeksu: 603-096-00-8
Synonimy: 2-(2-
Butoksyetoksy)etanol

Eye Irrit. 2; H319 < 3 %

Komentarze o komponentach Pełen tekst wszystkich oświadczeń dotyczących zagrożenia został 
przedstawiony w sekcji 16.

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie Niezwłocznie wynieść/wyprowadzić osobę narażoną na wdychanie na świeże 

powietrze. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z 
lekarzem.

Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. W 
przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami Natychmiast płukać do 15 minut dużą ilością wody. Wyjąć ew. soczewki 
kontaktowe i szeroko otworzyć powieki. Jeśli podrażnienie nie znika: Udać się 
do lekarza, zabierając ze sobą niniejszą kartę charakterystyki preparatu.

Połykanie NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Dokładnie wypłukać usta. Wypić dużą ilość 
wody. Zapewnić opiekę lekarską. Nie wolno podawać płynów osobom 
nieprzytomnym.

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

Najważniejsze objawy i skutki są opisane w punktach 2 i 11.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym
Inne informacje Nie ma określonego sposobu leczenia nadmiernej ekspozycji powinna być 

skoncentrowana na monitorowanie objawów i stanu klinicznego pacjenta.
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Właściwe środki gaśnicze Gasić pożar gaśnicą pianową (pianą alkoholoodporną), śniegową CO2, 

proszkową albo mgłą wodną.
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 Wskutek pożaru mogą wydzielać się gazy stanowiące zagrożenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Procedury przeciwpożarowe Nie podano żadnych szczególnych procedur gaszenia pożaru.
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych
Środki ochrony osobistej W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8.

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. O wycieku i 
niekontrolowanym zrzucie do cieków wodnych należy NATYCHMIAST 
poinformować odpowiedni organ nadzoru rzecznego albo inne właściwe 
władze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia
Metody czyszczenia Materiał rozsypany lub rozlany zasypać piaskiem, ziemią lub inną substancją 

niepalną, co ograniczy jego rozprzestrzenianie. Przenieść do pojemnika do 
usunięcia. Spłukać teren wodą.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Dodatkowe informacje Zobacz pkt 13 zarządzania odpadami.
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przemieszczanie Unikać wdychania mgły aerozoli oraz kontaktu ze skórą i oczami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności
Magazynowanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
8.2. Kontrola narażenia
Ochronę dróg oddechowych
Ochronę dróg oddechowych W normalnych warunkach użytkowania nie powinno być potrzeby zastosowania 

ochrony dróg oddechowych.

Ochronę rąk
Ochronę rąk Zalecane są rękawice ochronne z kauczuku.

Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu W przypadku ryzyka rozprysków stosować okulary ochronne lub tarczę 

twarzową.

Ochronę skóry
Ochrona skóry (poza ochroną rąk) W przypadku ryzyku kontaktu używać fartucha lub odzieży ochronnej.
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny Płynny
Kolor Jasnobrązowy
pH (jak podano) Wartość: 7,0-10,5
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Metoda testowania: SAE J 1703
Punkt topnienia/zakres topnienia Wartość: < -50 °C

Metoda testowania: SAE J 1703
Punkt wrzenia Wartość: > 260 °C

Metoda testowania: SAE J 1703
Punkt zapłonu Wartość: > 120 °C

Metoda testowania: IP 35
Prężność par Wartość: < 2 millibar
Komentarze, Prężność par 20 °C.
Ciężar właściwy Wartość: 1,040-1,090 g/ml

Metoda testowania: DIN 51757
Komentarze, Ciężar właściwy 20 °C.
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalne.
Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda

Wartość: < 2,0
Metoda testowania: OECD 117

Zapalność spontaniczna Wartość: > 300 °C
Metoda testowania: ASTM D286

Lepkość Wartość: 5-10 cSt
Metoda testowania: ASTM D445

Komentarze, Lepkość 20 °C.

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. Substancja jest higroskopijna i będzie wchłaniać wodę przy 
kontakcie z wilgocią z powietrza.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Możliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji

Etery glikolu może tworzyć nadtlenki w pamięci.

10.4. Warunki, których należy unikać
10.5. Materiały niezgodne
Czynniki, których należy unikać Unikać kontaktu z utleniaczami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty rozpadu Żadnych szkodliwych preparatów rozkładu.
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Informacje toksykologiczne:
LD50 doustnie Wartość: > 5000 mg/kg

Testuj gatunki zwierząt: Råtta
LD50 naskórnie Wartość: > 2000 mg/kg

Testuj gatunki zwierząt: Råtta

Potencjalne skutki ostre
Wdychanie Pary i aerozole mogą drażnić krtań i drogi oddechowe i wywoływać kaszel.
Kontakt ze skórą Długotrwały lub częsty kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienie, 

swędzenie, egzemę lub pękanie skóry.
Kontakt z oczami Może działać drażniąco oraz powodować zaczerwienienie i pieczenie.
Połykanie Po połknięciu może wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty i 
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biegunka. Spożycie dużych ilości może wywołać utratę przytomności. 
Uszkodzenie wątroby i / albo nerek.

Działanie żrące na skórę, rezerwa 
alkaliczna, komentarze

Nie ma zaleceń.

Opóźnione skutki /Narażenie powtarzające się
Skutki chroniczne Żadnych znanych.

Objawy narażenia
Komentarze Mniejszy składnik (2- (2-metoksyetoksy) etanol) posiada w niektórych 

badaniach wykazano, wpływa na rozwój płodu i jest sklasyfikowany jako R63 
/ H361d.

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ostra toksyczność wodna, ryby Wartość: > 100 mg/l

Metoda testowania: LC50
Ryby, gatunki: Oncorhynchus Mykiss
Okres trwania: 96h

Ekotoksyczność Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.Jednakże nie powinno 
się dopuścić do przedostania się produktu do ścieków lub cieków wodnych lub 
przechowywać go w miejscu, gdzie może przedostać się do wód 
powierzchniowych lub gruntowych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Biodegradowalność Wartość: < 2

Metoda testowania: Log POW
Trwałość i rozpadanie Produkt łatwo ulega biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Biokumulacja: Nie przewiduje się zdolności 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
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia Uzgodnić procedury usuwania z inżynierem środowiskowym i lokalnymi 

przepisami.
Produkt sklasyfikowany jako odpad 
niebezpieczny

Tak

Opakowanie sklasyfikowane jako 
odpad niebezpieczny

Nie

Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 160113 płyny hamulcowe
Inne informacje Opakowania należy zbierać do utylizacji. Opakowanie musi być puste (nie 

może z niego kapać po przewróceniu).
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Komentarze Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Komentarze Nie dotyczy.
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14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Komentarze Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania
Komentarze Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Komentarze Nie dotyczy.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Szczególne środki ostrożności dla 
użytkowników

Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC
Dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje. Preparat nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie 

niebezpiecznych ładunków (IMGD, ICAO/IATA, ADR/RID).
 

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
Ocena Bezpieczeństwa 
Chemicznego została wykonana

Nie

Wymagany raport bezpieczeństwa 
chemicznego (CSR)

Nie

 

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.

Lista odpowiednich zwrotów H 
(Sekcje 2 i 3).

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Informacje dodane, usunięte lub 
zmienione

Zmiana Sekcji: 2,3.

Wersja 3
Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

STARTA AB

Przygotowane przez Lasse Nilsson
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