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KARTA CHARAKTERYSTYKI 

 Środek czyszczący STARTA MARIN  

Gelcoat Cleaner 

Data sporządzenia 22.04.2010 

Nazwa handlowa Środek czyszczący STARTA MARIN Gelcoat Cleaner 

Nr artykułu 2100-210 

Zakres użytkowania Środek czyszczący 

Nazwa przedsiębiorstwa STARTA AB 

Adres Torpvägen 4 

Kod pocztowy 466 31 

Miejscowość SOLLEBRUNN 

Kraj Szwecja 

Telefon 0322-83200 

E-mail oljeservice@sollebrunn.com 

Strona internetowa http://www.sollebrunn.com 

Nr organizacyjny spółki 556795-4739 

Telefon alarmowy Nagłe sytuacje, telefon: 112 

2. Identyfikacja zagrożeń 

Klasyfikacja według 67/548/EWG lub R36, R38, R41 

1999/45/WE  

Opis zagrożeń Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 Może działać drażniąco na oczy. 

 

Substancja 

Alkoksylat alkoholu (C 10) Wodorotlenek 

potasu 

Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość 

Xn,Xi; R22, R41 4–16% obj. Nr CAS: 1310-58-3 C, Xn; 

R22, R35 0,4–2,0% obj. Nr WE: 215-181-3 

Nazwy kolumn Nr CAS = Chemical Abstracts Service; Nr WE (Numer EINECS lub ELINCS) = European 

inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Substancja = Nazwa według wykazu 

substancji (substancje nieujęte w wykazie substancji należy w miarę możliwości 

przetłumaczyć). Zawartość podana w %, % masy/masę, % obj./masę, % obj./obj, mg/m3, ppb, 

ppm, % masy, % obj. 

FH/FB/FM T+=bardzo toksyczny, T=toksyczny, C=żrący, Xn=szkodliwy, Xi=drażniący, E=wybuchowy, 

O=utleniający, F+=skrajnie łatwopalny, F=wysoce łatwopalny, N=niebezpieczny dla 

środowiska. 

 

4. Pierwsza pomoc 

Wdychanie W przypadku wystąpienia podrażnienia, bólów głowy, mdłości lub senności, osobę 

poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. 

Kontakt ze skórą Umyć skórę wodą z mydłem. 

Kontakt z oczami Natychmiast spłukać obficie wodą lub płynem do płukania oczu. Oczy trzymać szeroko 

otwarte. Użyć małego strumienia wody, najlepiej letniej. Jeśli dolegliwości się utrzymują, 

skontaktować się z lekarzem. 

Połknięcie NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać dokładnie usta wodą pitną, a następnie wypić kilka 

szklanek mleka lub wody. Natychmiast wezwać pomoc lekarską. Nie podawać 
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Osobie nieprzytomnej lub w ataku epilepsji nie wolno podawać 

niczego do ust. 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Odpowiednie środki gaśnicze Pozostałe 

informacje 

Piana, proszek, dwutlenek węgla (CO2) lub rozproszony strumień wody. 

Podczas spalania powstają drażniące gazy. Unikać wdychania gazów spalinowych. Jeżeli 

produkt jest narażony na działanie ognia, użyć aparatu oddechowego. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Indywidualne środki ostrożności Używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego zgodnie z punktem 8. 

Środki ostrożności w zakresie ochrony 
środowiska 

Nie dopuszczać do przedostania się produktu w większej ilości do kanalizacji, cieków wodnych 
i otoczenia. 

Sposoby czyszczenia Niewielkie ilości można spłukać dużą ilością wody. Większe wycieki zasypać piaskiem, ziemią 

lub podobnym materiałem, zebrać do odpowiedniego pojemnika do dalszego 

unieszkodliwienia. 
Inne wskazówki Niezamierzone uwolnienie do środowiska większej ilości substancji należy zgłosić służbom 

ratowniczym i władzom środowiskowym. 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

Postępowanie Unikać długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu produktu ze skórą. Unikać wdychania par i 

rozpylonego produktu. W przypadku zabrudzenia natychmiast zmienić odzież. 

Przechowywanie Przechowywać w miejscu nienarażonym na działanie mrozu. Opakowanie przechowywać w 
suchym miejscu szczelnie zamknięte. 

8. Kontrola narażenia / ochrona indywidualna 

Kontrola narażenia 
 

Osłona rąk Przy długotrwałym lub systematycznym kontakcie używać rękawic ochronnych z gumy 

nitrylowej, PVC lub neoprenu. 
Ochrona oczu W przypadku ryzyka ochlapania należy stosować okulary ochronne. 

Pozostałe informacje W miejscu pracy powinno znajdować się miejsce do płukania oczu. 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

Postać fizyczna Ciecz 

Zapach Słaby zapach 

Kolor Zielony 

Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalna 

Gęstość względna Wartość: 1100 kg/m3 

pH (dostawa) Wartość: 13,4 

10. Stabilność i reaktywność 

Stabilność Stabilna 

11. Informacje toksykologiczne 

Pozostałe informacje na 
temat zagrożenia zdro 

wia 

Wdychanie Pary lub rozpylony produkt mogą wywołać pieczenie w nosie i gardle, a także kichanie i 
kaszel. 

Kontakt ze skórą Długotrwałe narażenie może powodować wysuszanie lub podrażnienie skóry. 

Kontakt z oczami Działa drażniąco na oczy. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

Połknięcie Przy połknięciu może spowodować silne podrażnienie jamy ustnej, przełyku, wywołać 

nudności i wymioty. 
  

12. Informacje ekologiczne 

Pozostałe informacje na 
temat wpływu na 
środowisko 

Komentarz 

Produkt ulega biodegradacji. 
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Informacje na temat wpływu na środowisko, 
podsumowanie 

Składniki substancji nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska zgodnie z 

KIF 2005:7, 2005:5. 
  

13. Gospodarka odpadami  

Kod w Europejskim Katalogu Odpadów 
(EWC) 

EWC: 200129 Środki czystości zawierające niebezpieczne substancje 

Określić odpowiednie metody 

postępowania z odpadami 

Resztki produktu, wycieki itp. klasyfikuje się jako odpady niebezpieczne. Pozbywanie się, 

transport, magazynowanie i utylizowanie odpadu powinny przebiegać zgodnie ze szwedzkim 

Rozporządzeniem w sprawie odpadów 2001:1063. Pozostałości produktu nie mogą 

zanieczyścić gleby i wody ani zostać uwolnione do środowiska. Propozycja kodu odpadu: 20 

01 29. Środki czystości zawierające niebezpieczne substancje. 

Opakowanie należy dokładnie opróżnić, w przypadku niektórych opakowań należy zrobić 

dodatkowy otwór w celu całkowitego opróżnienia. Należy pamiętać o ryzyku, jakie grozi w 

momencie opróżniania opakowania i pojemnika zawierającego ciecze łatwo palne. Opróżniony 

pojemnik wysuszyć w bezpiecznym miejscu z dala od iskier i ognia. Propozycja kodu odpadów 

dla opakowania: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 Opakowania z metali. 

Opakowania zawierające resztki produktu i które nie są w pełni suche należy traktować jak 

odpady niebezpieczne i utylizować szczelnie zamknięte. Propozycja kodu odpadu 15 01 10 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. 

14. Informacje o 
transporcie 

 

Towar niebezpieczny ADR Status: Nie 

Substancje niebezpieczne RID Status: Nie 

Towar niebezpieczny IMDG Status: Nie 

Substancje niebezpieczne ICAO/IATA Status: Nie 

Inne ważne informacje. Produkt nie został sklasyfikowany jako towar niebezpieczny. 

15. Informacje dotyczące 
przepisów prawnych 

 

Symbol zagrożenia 
 

 

Produkt drażniący 

 

Zwroty R R38 Działa drażniąco na skórę. R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

Zwroty S S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 

S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary ochronne lub ochronę twarzy. 

Ustawy i rozporządzenia Karta charakterystyki produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006. Klasyfikacja i 

oznakowanie zgodnie z KIFS 2005:7, 2005:5. 
  

16. Pozostałe informacje 
 

Spis właściwych zwrotów R (rozdział 2 i 3), R22 Działa szkodliwie po połknięciu. 

R35 Powoduje poważne oparzenia. 

R36 Działa drażniąco na oczy. 

R38 Działa drażniąco na skórę. 

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

Uwagi dostawcy Informacje zawarte w niniejszej ulotce towarowej/karcie charakterystyki opierają się w dużej 

mierze na danych od producenta. Informacje oparte są o wiedzę dostępną w momencie 

sporządzenia karty i służą wyłącznie w celu opisania właściwości produktu z punktu widzenia 

zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Informacji tych nie należy 

traktować jako specyfikacji produktu lub gwarancji, że dany produkt będzie wykazywał takie 

właściwości. 

 

Odpowiedzialność za kartę charakterystyki STARTA AB 
 

 


