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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu FG4729-367E SUPERTVÄTT

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Przeznaczenie [SU21] Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogół społeczeństwa = 

konsumenci); [PC31] Środki polerujące i mieszanki woskowe;

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma Turtle Wax Limited

Adres East Gillibrands

Skelmersdale

Lancashire

WN8 9TX

England

Web www.turtlewaxeurope.com

Telefon +44 (0)1695 722161

Faks +44 (0)1695 716621

Email MSDS@turtlewax.ltd.uk

1.4. Numer telefonu alarmowego

Awaryjny numer telefonu 32 294 41 00

Firma Amtra

Pn-pt od 8.00 do 16.00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Główne zagrożenia Nie stanowi Poważnego Zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Nazwa Chemiczna Nr Index Nr CAS. Nr WE REACH 

Registration 

Number

Conc. (%w/w) Klasyfikacja

Mixed Hydrocarbon Isomers. 64742-48-9 265-150-3 Xn; R65 R10-6610 - 15%

Aliphatic Hydrocarbon 64742-81-0 265-184-9 Xn; R65 R6615 - 30%

Aromatic Hydrocarbons 64742-81-0 265-184-9 Xn; R65 R660 - 5%

Oleic acid, compound with 

morpholine (1:1)

1095-66-5 214-139-1 Xi; R36/380 - 5%

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Inhalacja Uznany za środek nieszkodliwy przy wdychaniu.

Kontakt z oczami Może powodować podrażnienie oczu. Należy wyjąć soczewki kontaktowe. Natychmiast spłukiwać 

dużą ilością wody przez 15 minut bez zamykania oczu. Jeśli podrażnienie lub objawy się utrzymują 

zwrócić się o pomoc lekarza.

Kontakt ze skórą Natychmiast spłukać dużą ilością wody z mydłem. Usunąć zanieczyszczoną odzież. Jeśli 

podrażnienie lub objawy się utrzymują zwrócić się o pomoc lekarza.

Połknięcie Dokładnie wypłukać usta. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Jeśli podrażnienie lub objawy się 

utrzymują zwrócić się o pomoc lekarza.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Stosować środki gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku pożaru może powstawać Tlenki węgla.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

W razie potrzeby nosić odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. Zanieczyszczone produktem powierzchnie są 

śliskie.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji. Jeżeli jest to bezpieczne, 

zapobiegać dalszemu rozlewowi.

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

Pochłaniać za pomocą obojętnych substancji pochłaniających. W celu usunięcia przenieść do 

odpowiednich, oznakowanych pojemników. Obszar wycieku oczyścić dokładnie dużą ilością wody.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. Zastosować optymalne procedury obsługi 

ręcznej podczas manipulowania, przenoszenia i usuwania produktu.

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

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym miejscu. Pojemniki trzymać szczelnie 

zamknięte. Przechowywać w pojemnikach z prawidłowymi oznaczeniami. Przechowywać w 

temperaturach od 5 °C do 35 °C.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne 

środki kontroli
Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.

Ograniczenie narażenia 

zawodowego
Po pracy z produktem umyć ręce.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
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9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan Ciecz

Kolor Biały

Zapach Charakterystyczny

pH 9.2

Temperatura topnienia 0 °C

Temperatura wrzenia 100 °C

Temperatura zapłonu 61 °C

Tempo parowania < 0.1 N-Butyl Acetate = 1.0

Gęstość względna 0.91 (Water = 1 @ 20 °C)

Lepkość 180 x 10-6 m²/s @ 40 °C (ISO 3219)

Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, których należy unikać

NIE dopuścić do zamarznięcia. Przechowywać w temperaturach poniżej 35 °C.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.4. Informacje toksykologiczne

Brak znanych szkodliwych dla zdrowia działań ubocznych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Brak znanych działań ubocznych, szkodliwych dla środowiska.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulacji.

Dodatkowe informacje

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. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw 

członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta 

detergentów.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje ogólne

Usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi i krajowymi przepisami. Nie dopuszczać do 

przedostawania się produktu do kanalizacji.

Metody usuwania

Usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi i krajowymi przepisami.

Usuwanie opakowań

Puste pojemniki można usunąć lub poddać recyklingowi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Dodatkowe informacje
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Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Oznakowanie

Produkt sklasyfikowany zgodnie z 67/548/EEC.

Zwrot(y) R Nie stanowi Poważnego Zagrożenia.

Zwrot(y) S S2 - Chronić przed dziećmi.

Dodatkowe informacje Konserwantów - benzisothiazolinone.

Perfumy zawiera limonen.

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje

Wersja Niniejszy dokument różni się od poprzedniej wersji w następujących obszarach:.

9 - 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych (Temperatura 

zapłonu).

9 - 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych (Temperatura 

wrzenia).

9 - 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych (Temperatura 

topnienia).

Tekst opisów zagrożeń w 

Rozdziale 3
R10 - Produkt łatwopalny.

R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.

R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R66 - owtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Dodatkowe informacje

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa produktu stanowią jedynie 

wskazówki dotyczące bezpiecznego używania, składowania i przenoszenia produktu. Według 

naszej najlepszej wiedzy i przekonania informacje te są prawidłowe w momencie publikacji, jednak 

nie udzielamy gwarancji co do ich dokładności. Informacje te dotyczą wyłącznie wskazanego 

materiału i nie dotyczą tego materiału używanego w połączeniu z innymi materiałami lub w innych 

procesach.
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