
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI

STARTA Olej do lamp / 
Lampolja

 

 
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 29.11.2010
Data wersji 11.03.2016

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu STARTA Olej do lamp / Lampolja
Nazwa chemiczna N-paraffin C10-13
Nr rej. REACH 01-2119480162-45-0000
Nr CAS 93924-07-3
Nr EC 300-199-7
Nr Artykułu 1035-210
Nr GTIN 7331656210356

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu Paliwo
Odpowiednie zidentyfikowane 
zastosowania

SU21 Zastosowanie konsumenckie Gospodarstwa domowe (= ogólnopubliczne 
= konsumenckie)

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

Asp. tox 1;H304;

Niebezpiecznych właściwości 
substancji / mieszaniny

Może być śmiertelny Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe. 
Oddychanie duże ilości w postaci kropelek przez spożycie lub wymioty mogą 
wywołać chemiczne zapalenie płuc, które może być śmiertelne. Powtarzające 
się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

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.

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Zamknięcia utrudniające otwarcie 
przez dzieci

Tak

Ostrzeżenia przed dotknięciem Tak

2.3. Inne zagrożenia
Inne zagrożenia Branfarligt: brandklass 3
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość
N-paraffin C10-13 Nr CAS: 93924-07-3

Nr EC: 300-199-7
Xn; R65,R66
Asp. tox 1;H304;
EUH 066;

> 60 %

Iso Alkaner Nr EC: 927-285-2
Synonimy: Kolväten

Asp. tox 1;H304;
EUH 066;

< 40 %

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli odzyskanie nie jest 

szybki, zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt ze skórą Niezwłocznie zmyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem albo łagodnym 

detergentem. Niezwłocznie zdjąć przemoczoną odzież i myć jak powyżej. W 
przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami Natychmiast płukać dużą ilością wody lub przemywania oczu. Miej oczy 
szeroko otwarte. Użyj miękkiej i jeśli to możliwe strumieniem ciepłej wody. 
Jeśli objawy utrzymują się zasięgnąć porady lekarza.

Połykanie NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Dokładnie wypłukać usta wodą i podać duże 
ilości mleka albo wody, jeśli osoby nie są nieprzytomne.

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. Produkt może zostać wciągnięty i powodować śmiertelne 
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chemiczne zapalenie płuc. Nie wywoływać wymiotów. Wykonać płukanie 
żołądka po intubacji. Sprawdź serca - ryzyko zaburzeń rytmu serca. Parafina 
ciekła może zmniejszyć absorpcję w przewodzie pokarmowym. Lakowa 
zwiększa podatność na katecholamin serce kata.

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 Rozpylona woda, piana, suchy proszek albo dwutlenek węgla.
Nieprawidłowe środki gaśnicze Nie należy używać aerozoli wody

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Ryzyko pożaru i wybuchu Preparat jest łatwo palny i przy podgrzewaniu może wydzielać pary, które 

mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony osobistej W przypadku poważnego pożaru używać samodzielnego aparatu do 

oddychania i odzież ochronną.
Procedury przeciwpożarowe Unikać wdychania oparów. Ewakuować najbliższej okolicy. Wezwać straż 

pożarną. Usuń materiały palne. Gasić tylko niewielkie ogień na własną rękę. 
Pojemniki w pobliżu ognia powinny zostać wyniesione albo ochłodzone wodą.

Inne informacje Ogień w zamkniętych pomieszczeniach powinien być gaszony tylko przez 
przeszkolony personel.

 

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

Nie dopuścić do przedostania się wycieku do cieków wodnych albo kanalizacji,
 ani do skażenia gleby bądź roślin. Jeśli nie jest to możliwe, natychmiast 
powiadomić policję i odpowiednie władze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia
Metody czyszczenia Pozostałości w mniejszych ilościach można zebrać chłonnym materiałem. Spill 

vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp för att sedan skickas 
på destruktion. Vid större spill kontakta räddningstjänst, vattenverk, 
reningsverk och/eller kommunens miljöförvaltning.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przemieszczanie Substancja łatwo palna / zapalna – Przechowywać z dala od utleniaczy, 

źródeł wysokiej temperatury i płomieni. Zanieczyszczone szmaty złożyć do 
ognioodpornych pojemników do usunięcia. Środki pierwszej pomocy, w tym 
również pojemniki z płynem do przepłukiwania oczu, powinny znajdować się 
na stanowisku roboczym. Unikać wdychania par i kontaktu ze skórą i oczami. 

STARTA Olej do lamp / Lampolja Strona 3 z 7

Data wersji 11.03.2016



Unikać palenia i posługiwania się otwartym ogniem. Zapewnić dobrą 
wentylację.

Ochronne środki bezpieczeństwa
Rady dotyczące ogólnej higieny w 
miejscu pracy

Konieczne jest skrupulatne przestrzeganie przepisów higieny osobistej. Przed 
opuszczeniem stanowiska pracy umyć ręce i zanieczyszczone miejsca wodą z 
mydłem.

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

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać razem z 
żywnością, napojami i karmą dla zwierząt. Duże ilości i zapasy w magazynie 
należy przechowywać zgodnie z przepisami o składowaniu cieczy 
łatwopalnych.

Warunki, których należy unikać Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i nieosłoniętego 
płomienia.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Wartości graniczne narażenia
Nazwa komponentu Identyfikacja Wartość Rok
N-paraffin C10-13 Nr CAS: 93924-07-3

Nr EC: 300-199-7
8 godzin: 350 mg/m3
15 min: 500 mg/m3

1989

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

Udostępnić stanowisko płukania oczu.

Ochronę dróg oddechowych
Ochronę dróg oddechowych Sprzęt ochrony dróg oddechowych musi być używany, jeśli zanieczyszczenie 

powietrza przekroczy dozwolony limit.

Ochronę rąk
Ochronę rąk Stosować rękawice ochronne z: Nitrylu. Kauczuk, neopren albo pcv.

Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu W przypadku ryzyka rozprysków stosować zatwierdzone i szczelnie 

przylegające okulary ochronne.

Ochronę skóry
Ochrona skóry (poza ochroną rąk) Podczas pracy z produktami chemicznymi należy zawsze narażony na 

zastosowanie rozsądnego higieny osobistej, takich jak mycie narażone skórę 
wodą z mydłem i stosować odpowiednią odzież ochronną, jeśli ryzyko 
długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą.

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny Płynny
Kolor Klarowny
Zapach Lekka woń
Punkt wrzenia Wartość: 175-225 °C
Punkt zapłonu Wartość: > 64 °C
Granica wybuchowości Wartość: 1-6 %
Prężność par Wartość: ~ 41 Pa
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Komentarze, Prężność par vid 20 grader C.
Ciężar właściwy Wartość: 0,765-0,785 g/ml
Komentarze, Ciężar właściwy vid 15 grader C.
Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
Komentarze, Współczynnik podziału: 
n-oktanol / woda

Nafta kolväten; 6,5 -7,5

Zapalność spontaniczna Wartość: ~ 240 °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.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Możliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji

Nie ma zaleceń.

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 W normalnych warunkach – żadnych.
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
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 wyschnięcie skóry.
Kontakt z oczami Działa drażniąco i może powodować zaczerwienienie i pieczenie.
Połykanie Po połknięciu może wystąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, wymioty i 

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

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ostra toksyczność wodna, ryby Wartość: > 1000 mg/l
Ostra toksyczność wodna, algi Wartość: > 1000 mg/l
Ostra toksyczność wodna, 
skorupiaki

Wartość: > 1000 mg/l

Dane toksykologiczne komponentów
Komponent N-paraffin C10-13
Ostra toksyczność wodna, ryby Wartość: > 1000 mg/l

Metoda testowania: LC50
Okres trwania: 96h exponeringstid

Ostra toksyczność wodna, 
skorupiaki

Wartość: > 1000 mg/l
Metoda testowania: EC50
Okres trwania: 48h exponeringstid
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Trwałość i rozpadanie Preparat łatwo ulega biodegradacji. Substancje lotne ulegają degradacji w 
atmosferze w przeciągu kilku dni.

Bioakumulacja Preparat nie zawiera żadnych substancji, które podejrzewa się o zdolność 
biokumulacji.

Czynnik Biokoncentracji (BCF) Wartość: = 2,16
Wymagany raport bezpieczeństwa 
chemicznego (CSR)

Nie

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Trwałość i rozpadanie Preparat łatwo ulega biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Preparat nie ulega biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność Produkt unosi się na wodzie. Paruje ciągu jednego do kilku dni, wody i 

powierzchni ziemi. Duże ilości mogą wnikać do gleby i zanieczyszczają wody 
gruntowe.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Szczegóły dotyczące środowiska, 
wnioski

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny dla środowiska. Nie wyklucza 
okolicznościowe głównych emisji, lub często powtarzające się drobne emisje 
mogą być uciążliwe lub szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia Odpady z produktu nie może zanieczyszczać gleby lub wody, lub dostać się 

do środowiska. Resztki oleju, wycieki są klasyfikowane jako odpady 
niebezpieczne. Oleje odpadowe podzielone na regeneracji, które mają być 
spalane i syn rodzaje zostać zniszczone. W celu osiągnięcia odpowiedniego 
recyklingu odpadów, ważne jest, aby nie mieszać tych grup. Sugerowane 
odpadów 13:01 05 mineralne nie chlorowana silnikowe, przekładniowe i 
smarowe. Spillojor z tej grupy odpowiedniego do regeneracji. Opakowanie 
powinno być opróżniane poprawnie, na niektóre pakiety muszą być wykonane 
dodatkowe otwór na opakowaniu musi być całkowicie pusty. Wniosek numery 
odpadów tiil całkowicie opróżnione opakowania. 15 01 02 tworzywa 
sztucznego. 15 01 04 metaliczny. Opakowania zawierające pozostałości 
produktu i nie kroplówki suche powinny być traktowane jako odpady 
niebezpieczne i usuwane prawidłowo uszczelnione. Sugerowane avfalllskod. 15 
01 10 opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone odpadami 
niebezpiecznymi.

 

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

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

Fotogen, ospecificerad

Komentarze Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Komentarze Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania
Komentarze Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
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Komentarze Nie dotyczy.

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

Nie ma zaleceń.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC
Dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje. Palności Klasa 3rd
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
Nr EC 300-199-7

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

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) 
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;

Lista stosownych wyrażeń R (pod 
nagłówkami 2 i 3)

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry

Lista odpowiednich zwrotów H 
(Sekcje 2 i 3).

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub 
pękanie skóry.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Informacje dodane, usunięte lub 
zmienione

Zmiana Sekcji: 2,3.

Wersja 4
Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

STARTA AB

Przygotowane przez Lasse Nilsson
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