
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI
STARTA Benzyna lakowa / 

Lacknafta

 

 
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 11.05.2002
Data wersji 15.03.2016

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu STARTA Benzyna lakowa / Lacknafta
Nazwa chemiczna Lacknafta
Synonimy Nafta (petroleum)
Nr CAS 64742-82-1
Nr EC 265-185-4
Nr indeksu 649-330-00-2
Nr Artykułu 1038-210, 1038-255
Nr GTIN 7331656025370, 7331656025363

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu Rozpuszczalników , Detergent
Odpowiednie zidentyfikowane 
zastosowania

SU21 Zastosowanie konsumenckie Gospodarstwa domowe (= ogólnopubliczne 
= konsumenckie)
SU22 Zastosowania profesjonalne Sektor publiczny (administracja, edukcja, 
rozrywka, usługi, rzemiosło)
PC35 Produkty do mycia i czyszczenia (łącznie z produktami na bazie 
rozpuszczalnika)

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
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg (WE) nr 1272/2008 
(CLP)

Asp. tox 1;H304;
STOT RE1;H372;
Aquatic Chronic 3;H412;

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy zagrożeń (CLP)

 

Hasła ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub 
pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności

P260 Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P264 Dokładnie umyć siła robocza po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady / zgłosić się pod 
opiekę lekarza.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Zamknięcia utrudniające otwarcie 
przez dzieci

Tak

Ostrzeżenia przed dotknięciem Tak

2.3. Inne zagrożenia
Opis ryzyka Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Produkt łatwopalny. 
Pary mogą zapalić się od iskry, gorącej powierzchni bądź żaru. Działa 
toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość
Nafta (petrolium), väteavsvavlad 
tung

Nr CAS: 64742-82-1
Nr EC: 265-185-4

Asp. tox 1;H304;
STOT RE1;H372;
Aquatic Chronic 3;H412;
EUH 066;

100 %

Komentarze o komponentach Benzen < 0,1% Pełen tekst wszystkich oświadczeń dotyczących zagrożenia 
został przedstawiony w sekcji 16.
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie Osobę narażoną odsunąć od źródła zanieczyszczenia. Świeże powietrze i 

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

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

Kontakt z oczami Przed płukaniem upewnić się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały 
wyjęte z oczu. Natychmiast płukać do 10 minut dużą ilością wody albo płynu 
do płukania oczu. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować 
się z lekarzem.

Połykanie NIE wywoływać wymiotów, jeśli połknięty środek chemiczny został 
rozpuszczony za pomocą materiału na bazie nafty. Niebezpieczeństwo 
wdychania i wywołania zapalenia płuc na tle chemicznym. Niezwłocznie podać 
kilka szklanek wody albo mleka, jeśli ofiara jest w pełni przytomna. Nie wolno 
podawać płynów osobom nieprzytomnym. W przypadku wymiotów trzymać 
głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Zapewnić opiekę 
lekarską.

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

Leczenie powinno być objawowe i ukierunkowane na usuwanie wszelkich 
niedogodności. Nie wywoływać wymiotów. Wykonać płukanie żołądka po 
intubacji. Sprawdź serca - ryzyko zaburzeń rytmu serca. Lakowa zwiększa 
podatność na katecholamin serce kata.

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

Parafina ciekła może zmniejszyć absorpcję w przewodzie pokarmowym.

 

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 podłogą i po 

dnie pojemników. Pary mogą zapalić się od iskry, gorącej powierzchni bądź 
żaru.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Procedury przeciwpożarowe Dojrzały i duży pożar gasić z bezpiecznej odległości albo z chronionego 

miejsca. Jeśli wyciekły albo rozsypany materiał nie zapalił się, posłużyć się 
rozpyloną wodą w celu rozproszenia par i zabezpieczenia personelu 
pracującego nad zamknięciem nieszczelności. Stosować respirator z dopływem 
powietrza, rękawice i okulary ochronne. Stosować specjalną odzież ochronną. 
Regularne środki ochrony mogą nie dawać zabezpieczenia.

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych
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Ogólne środki zaradcze Vent oparów.
Środki ochrony osobistej W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Środki ochrony osobistej Informacje nie są wymagane.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Dla osób udzielających pomocy Informacje nie są wymagane.

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

Nie odprowadzać do kanalizacji, gruntu i 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
Metody czyszczenia Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do 

pojemników. Pojemniki, do których zebrano rozlany /rozsypany materiał, 
muszą być odpowiednio oznakowane z podaniem właściwej zawartości i 
symbolem zagrożenia/piktogramy zagrożeń. Oczyścić skażony teren materiałem 
olejochłonnym.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Inne instrukcje Patrz rozdział 8.
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przemieszczanie Nie palić i nie stosować otwartych źródeł ognia i innych źródeł zapłonu. 

Należy zapobiegać powstawaniu elektryczności statycznej i iskier. Dobrze 
przewietrzyć, unikać wdychania par. Stosować zatwierdzony sprzęt oddechowy,
 jeśli zanieczyszczenie powietrza przekroczy dopuszczalny poziom. Unikać 
zanieczyszczenia skóry i oczu.

Ochronne środki bezpieczeństwa
Rady dotyczące ogólnej higieny w 
miejscu pracy

Zapewnić warunki do mycia rąk, dostęp do mydła, kremu czyszczącego, 
kremu ochronnego oraz kremu tłustego. Konieczne jest skrupulatne 
przestrzeganie przepisów higieny osobistej. Przed opuszczeniem stanowiska 
pracy umyć ręce i zanieczyszczone miejsca wodą z mydłem. Środki pierwszej 
pomocy, w tym również pojemniki z płynem do przepłukiwania oczu, powinny 
znajdować się na stanowisku roboczym.

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

dobrą wentylacją. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła i nie narażać na 
wysokie temperatury.

Inne informacje Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Duże ilości i zapasy w 
magazynie należy przechowywać zgodnie z przepisami o składowaniu cieczy 
łatwopalnych.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zastosowania specjalne Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2.
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
8.2. Kontrola narażenia
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Kontrola narażenia w miejscu pracy Zawsze obchodzić się z preparatem na dobrze wentylowanym terenie. 
Zapewnić odpowiednią wentylację. Przestrzegać wartości dopuszczalnych 
stężeń i natężeń oraz ograniczać do minimum ryzyko narażenia na wdychanie 
par.

Znaki związane z bezpieczeństwem
   

Ochronę dróg oddechowych
Ochronę dróg oddechowych W przypadku niewystarczającej wentylacji należy zapewnić odpowiedni sprzęt 

ochrony układu oddechowego. Zaleca się stosowanie maski oddechowej z 
filtrem kombinowanym A2/Р3.

Ochronę rąk
Ochronę rąk Zaleca się stosowanie rękawic z kauczuku lub PCV.

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

twarzową.

Ochronę skóry
Ochrona skóry (poza ochroną rąk) Stosować odpowiednią odzież, aby wyeliminować wszelkie ryzyko kontaktu ze 

skórą.

Inne informacje
Inne informacje Jeśli skóra zostanie zanieczyszczona, natychmiast umyć wodą z mydłem.
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny Płyn
Kolor Klarowny
Zapach Węglowodór
Punkt wrzenia Wartość: 175-225 °C
Punkt zapłonu Wartość: ≥ 61 °C

Metoda testowania: DIN 5755
Granica wybuchowości Wartość: 1,4-7,6 vol%
Prężność par Wartość: ~ 0,05 kPa
Komentarze, Prężność par vid 38 grader C.
Ciężar właściwy Wartość: ~ 760-850 kg/dm3
Opis rozpuszczalności Rozpuszcza się w: Rozpuszczalniki organiczne
Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda

Wartość: 2-7
Metoda testowania: log Pow

Zapalność spontaniczna Wartość: 250 °C
Lepkość Wartość: < 2 mm2/s
Komentarze, Lepkość vid 40 grader C.

9.2. Inne informacje
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Reaktywność Z tym produktem nie wiążą się żadne znane zagrożenia dotyczące 

reaktywności.

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilność Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z 
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zaleceniami.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
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.
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Informacje toksykologiczne:
LD50 doustnie Wartość: > 2000 mg/kg

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

Testuj gatunki zwierząt: Kanin
LD50 wdychanie Wartość: 3400 ppm

Testuj gatunki zwierząt: Råtta
Okres trwania: 4h

Potencjalne skutki ostre
Wdychanie Pary mogą drażnić drogi oddechowe i powodować kaszel, astmatyczny 

oddech oraz zadyszkę.
Kontakt ze skórą Może spowodować podrażnienie.
Kontakt z oczami Może powodować tymczasowe podrażnienie oczu.
Połykanie Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 

Wskutek przedostania się do płuc wymiotów zawierających rozpuszczalniki 
może wywiązać się zapalenie płuc.

Opóźnione skutki /Narażenie powtarzające się
Kontakt ze skórą Długotrwały lub częsty kontakt może powodować zaczerwienienie, świąd i 

wypryski / pękanie.

Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość
Działanie rakotwórcze Nie ma dowodów na rakotwórcze właściwości tej substancji.
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekotoksyczność Preparat zawiera substancje toksyczne dla organizmów żyjących w wodzie, 

mogące wywoływać długo utrzymujące się niepożądane zmiany w środowisku 
wodnym.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Biologiczne zapotrzebowanie na tlen 
(BOD)

Wartość: = 60 %

Komentarze, biologiczne 
zapotrzebowanie na tlen (BOD)

60% efter 28 dagar.

Trwałość i rozpadanie Preparat uważany jest za ulegający powolnej degradacji biologicznej. 
Substancje lotne ulegają degradacji w atmosferze w przeciągu kilku dni.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Produkt zawiera substancje potencjalnie ulegające biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność Preparat nie rozpuszcza się w wodzie, będzie rozprzestrzeniać się po 
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powierzchni wody. Preparat zawiera lotne związki organiczne (LZO), które 
łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni.

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

Produkt nie może być odprowadzane do kanalizacji miejskiej, gdy istnieje 
niebezpieczeństwo zakłócenia zakładu.

 

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

Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 14 06 03 inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny
Inne informacje Odpady należy traktować jako odpady niebezpieczne. Opakowanie musi być 

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

 

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

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

Nafta (Petrolium), N.O.S.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrożenia dla środowiska
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC
Dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje. Klasa 2b palności.
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
Nr EC 265-185-4

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Referencje (przepisy 
prawa/regulacje)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 
r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833), 
ze zmianami. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

STARTA Benzyna lakowa / Lacknafta Strona 7 z 8

Data wersji 15.03.2016



1272/2009 (CLP) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
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.

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

Asp. tox 1; H304;
STOT RE1; H372;
Aquatic Chronic 3; H412;

Lista odpowiednich zwrotów H 
(Sekcje 2 i 3).

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub 
pękanie skóry.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane 
narażenie
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Informacje dodane, usunięte lub 
zmienione

Zmiana Sekcji: 2,3.

Wersja 6
Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

STARTA AB

Przygotowane przez Lasse Nilsson
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