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KARTA CHARAKTERYSTYKI 

OIL TREATMENT FOR PETROL ENGINES

Zgodnie z rozporządzenie (WE) Nr 453/2010

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa OIL TREATMENT FOR PETROL ENGINES

Numer preparatu 60300, 60450

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Stwierdzone zastosowania Dodatek do paliwa.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Armored Auto UK LtdDystrybutor

Unit 16, Rassau Industrial Estate

Ebbw Vale

Gwent NP23 5SD

UK

Tel: +44 1495 350234

Faks: + 44 1495 350431

euregulatory@armoredautogroup.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

+44 1495 350234

Poniedziałek - Czwartek: 8.30 - 17.00

Piątek: 8.30 - 15.30

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (1999/45/EWG) Nie sklasyfikowane.

2.2. Elementy oznakowania

Zwroty Ostrzegawcze

NC Nie sklasyfikowane.

Zwroty Bezpieczenstwa

S2 Chronić przed dziećmi.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie 

lub etykietę.

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Uwagi Wzgledem Skladu

Produkt zastrzeżony i bezpieczny.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie

Niezwłocznie wynieść/wyprowadzić osobę narażoną na wdychanie na świeże powietrze.

Spożycie

NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW!  Wypić dużą ilość wody.

51 /



OIL TREATMENT FOR PETROL ENGINES
Kontakt ze skórą

Dokładnie umyć skórę wodą z mydłem.

Kontakt z oczami

Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody,  podnosząc powieki.  Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut i skontaktować się z 

lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Wdychanie

Nie zanotowano szczególnych objawów.

Spozycie

Może wywołać złe samopoczucie w przypadku spożycia.

Kontakt ze skórą

Długotrwały kontakt może powodować zaczerwienienie i podrażnienie.

Kontakt z oczami

Może drażnić oczy.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym
Nasilenie opisanych objawów będzie różne,  w zależności od stężenia substancji i długości okresu narażenia.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Środki gaśnicze

Stosować:  Piana.  Dwutlenek węgla (CO2).  Suche środki chemiczne.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Nie gasić pożaru strumieniem wody,  gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niebezpieczne produkty spalania

Podczas pożaru wydzielają się toksyczne gazy (CO,  CO2).

Nadzwyczajne Zagrozenia Pozarowe I Wybuchowe

Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrożeń pożarem ani wybuchem.

Zagrożenia specyficzne

Ogień powoduje:  Tlenki:  Węgla.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne Procedury Gasnicze

Unikać wdychania par z pożaru.

Środki ochrony personelu straży pożarnej

W warunkach pożarowych stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną na całe ciało.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA

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

Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać odprowadzania do środowiska wodnego.

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

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zebrać wermikulitem,  suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do 

pojemników.  Nie zanieczyszczać źródeł wody ani kanalizacji.  Jeśli skażenie kanalizacji lub cieków jest nieuniknione,  natychmiast poinformuj 

właściwe władze.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego. Dodatkowe informacje o działaniu 

szkodliwym dla zdrowia – patrz pkt 11. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować się do zaleceń producenta.  Zapewnić dobrą wentylację.  Unikać rozlania / rozsypania i kontaktu ze skórą i oczami.  Po użyciu umyć 

ręce.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodności
Przechowuj w temperaturze poniżej 100 °C. Przechowuj z dala od substancji utleniających.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Uwagi O Skladnikach

Nie zanotowano limitów narażenia dla składnika (składników).

8.2. Kontrola narażenia

Wyposażenie ochronne

Techniczne środki ochrony

Teren dobrze wietrzony.

Środki ochrony rąk

Używać stosownych rękawic ochronnych przy ryzyku kontaktu ze skórą.

Środki ochrony oczu

Stosować zatwierdzone okulary ochronne.

Dodatkowe Srodki Ochrony

Stosować kremy zaporowe,  aby zapobiec kontaktowi ze skórą.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać fizyczna Płyn Bezbarwny Lepki

Kolor Brązowy

Zapach Charakterystyczny

Gęstość względna 0.88 @ 20 °C

Prężność pary < 1000 Pa  @ 20 °C

Temperatura zapłonu (°C) 190°C CC (tygiel zamknięty).

9.2. Inne informacje

Nie określono.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Środki silnie utleniające.

10.2. Stabilność chemiczna

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

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna Polimeryzacja

Nie ulegnie polimeryzacji.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami.  Unikaj przegrzewania.

10.5. Materiały niezgodne

Materialy, Których Nalezy Unikac

Środki silnie utleniające.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Podczas pożaru wydzielają się toksyczne gazy (CO,  CO2).
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Dawka Toksyczna 1 – DL50 > 4000 mg/kg (droga pokarmowa szczur)

Dawka Toksyczna 2 - LD50 > 4000 mg/kg (Skórnie,  królik)

Wdychanie

Wdychanie mgiełki lub oparów o podwyższonej temperaturze może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Spożycie

Może wywołać złe samopoczucie w przypadku spożycia.

Kontakt ze skórą

Długotrwały kontakt może powodować zaczerwienienie i podrażnienie.

Kontakt z oczami

Może drażnić oczy.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Działanie ekotoksyczne

Nie uważany za niebezpieczny dla środowiska.

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Rozkład

Brak danych o rozkładalności preparatu.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Współczynnik biokumulacji

Nie podano danych o biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność:

Wchłania się w podłoże i nie przewiduje się przemieszczania.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie określono.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Nie określono.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozlany/rozsypany preparat i odpady usuwać zgodnie z uzgodnieniami ze stosownymi lokalnymi organami władzy. Odzyskać do utylizacji albo 

przetworzenia,  jeśli jest to praktyczne.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne Preparat nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie niebezpiecznych ładunków (IMGD,  

ICAO/IATA,  ADR/RID).

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie stosuje się.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie stosuje się.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie stosuje się.

14.4. Grupa pakowania

Nie stosuje się.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Substancja Szkodliwa Dla Srodowiska/Substancja Zanieczyszczajaca Morze

Nie.
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14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie stosuje się.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie stosuje się.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny
Prawodawstwo UE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,  oznakowania i 

pakowania substancji i mieszanin,  zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006,  ze zmianami.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie wykonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Uwagi O Wersji

Zmiana nazwy i danych kontaktowych dostawcy.
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Zwroty Ostrzegawcze W Pelnym Brzmieniu

Odrzucenie Odpowiedzialnosci

Podane tutaj informacje są prawidłowe zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem firmy Armored Auto UK Ltd, jednak nie stanowią one gwarancji, ani 

zapewnienia i nie powinny być traktowane jako takie, a firma Armored Auto UK Ltd nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej. Wszelkie informacje lub 

porady uzyskane od firmy Armored Auto UK Ltd, inne niż na pośrednictwem tej publikacji i niezależnie od tego czy odnoszą się do produktów lub innych 

materiałów firmy Armored Auto UK Ltd, są również udostępniane w dobrej wierze. Klient i użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za zapewnienie, że 

materiały nadają się do danego celu. W przypadku materiałów niewyprodukowanych lub niedostarczonych przez firmę Armored Auto UK Ltd, a używanych w 

zastępstwie lub w połączeniu z materiałami zapewnionymi przez firmę Armored Auto UK Ltd, klient jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich informacji 

technicznych i innych informacji związanych z takimi materiałami od producenta lub dostawcy. Firma Armored Auto UK Ltd nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za dane zawarte w tym dokumencie, gdyż informacje te mogą zostać zastosowane w warunkach pozostających poza naszą kontrolą oraz 

w sytuacjach, które mogą nam być nieznane. Informacje zawarte w tym dokumencie są udostępniane pod warunkiem, że klient i użytkownik tego produktu 

samodzielnie określi czy produkt nadaje się dla danego celu.
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