
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Turtle Wax OLEJ DO ZAMKÓW 
z PTFE SPRAY (304)

 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa
Data wydania 28.10.2011

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu Turtle Wax OLEJ DO ZAMKÓW z PTFE SPRAY (304)
Nr Artykułu 304

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu Olej do zamków, spray do zamków - 40 ml

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor 
Nazwa firmy SEAB AB
Adres pocztowy Charlottenberg 442
Kod pocztowy SE-195 92
Nazwa miejscowości Märsta
Kraj SZWECJA
Telefon +46 8 591 490 90
Faks +46 8 591 490 61
E-mail info@seab.se
Strona www http://www.seab.se

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy Centrum Informacji Toksykologicznej - Warszawa:022 619 66 54

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja F+; R12
Niebezpiecznych właściwości 
substancji / mieszaniny

Produkt skrajnie łatwopalny.
Pojemnik pod ciśnieniem: Chronić przed światłem słonecznym i nie poddawać 
działaniu temperatur powyżej 50 ºC. Nie przebijać i nie palić nawet po 
opróżnieniu.

2.2. Elementy oznakowania
Symbol ryzyka

 

Zwroty R R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
Zwroty S Pojemnik pod ciśnieniem: Chronić przed światłem słonecznym i nie poddawać 

działaniu temperatur powyżej 50 ºC. Nie przebijać i nie palić nawet po 
opróżnieniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się 
materialem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. 
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Chronić przed dziećmi.

S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy.
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2.3. Inne zagrożenia
Skutek dla zdrowia Pary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i 

zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.
Inne zagrożenia Nie przeprowadzono oceny właściwości PBT i vPvB.
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Spis treści
Propan-2-ol Nr CAS: 67-63-0

Nr EC: 200-661-7
Nr indeksu: 603-117-00-0
Synonimy: Propan-2-ol

F; R11
Xi; R36
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

1 - 10 %

Butan Nr CAS: 106-97-8
Nr EC: 203-448-7
Nr indeksu: 601-004-00-0
Synonimy: Butan

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas

10 - 20 %

Propan Nr CAS: 74-98-6
Nr EC: 200-827-9
Nr indeksu: 601-003-00-5
Synonimy: Propan

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas

10 - 20 %

Komentarze o komponentach Pełny tekst zadeklarowanych wyżej fraz-R i uwag H jak powyżej podano w 
punkcie 16.

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Ogólne Przy przedłużających się dolegliwościach wezwać lekarza.
Wdychanie Świeże powietrze. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować 

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

utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami Niezwłocznie płukać wodą przez kilkanaście minut. Wyjąć ew. soczewki 

kontaktowe. Trzymając powieki. Jeżeli wystąpią objawy zasięgnąć porady 
lekarskiej.

Połykanie Mało prawdopodobne. Dokładnie wypłukać usta. Wypić kilka szklanek wody 
albo mleka. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku utrzymującego się 
dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Objawy i skutki ostre Wdychanie: podrażnienie górnych dróg oddechowych,

wywoływać bóle, zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.
Kontakt ze skórą: może powodować wysuszenie i pękanie skóry.
Kontakt z oczami: może powodować tymczasowe podrażnienie oczu.
Połykanie: mniej prawdopodobne ze względu na rodzaj opakowania preparatu. 
Tym niemniej, narażenie wskutek spożycia może wywołać mdłości, ból i 
zawroty głowy oraz stan zatrucia.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym
Inne informacje Leczenie objawowe.
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Właściwe środki gaśnicze Gasić pożar gaśnicą pianową (pianą alkoholoodporną), śniegową CO2, 

proszkową albo mgłą wodną.
Nieprawidłowe środki gaśnicze Nie używaj jednego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Ryzyko pożaru i wybuchu Produkt skrajnie łatwo palny. Puszki aerozolu mogą wybuchnąć w płomieniach. 

Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się nad ziemią do 
źródeł zapłonu. Tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
Wskutek pożaru mogą wydzielać się toksyczne i drażniące gazy.

Niebezpieczne produkty spalania Tlenek węgla (CO).

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony osobistej Nie przebywać w strefie zagrożenia bez niezależnego aparatu do oddychania.
Inne informacje Chłodzić pojemnik rozpyloną wodą z bezpiecznej odległości. Zanieczyszczoną 

wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do kanalizacji lub 
ścieków.

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych
Środki ochrony osobistej Dobrze wietrzyć. Unikać wdychania pary i aerozoli. Korzystać ze środków 

ochrony indywidualnej, patrz punkt 8 karty. Nie palić i nie stosować otwartych 
źródeł ognia i innych źródeł zapłonu.

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

Zapobiegać zrzucaniu do kanalizacji, wody lub gleby. Uszkodzony pojemnik 
odizolować od innych i uszczelnić.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia
Metody czyszczenia Małe ilości uwolnionego produktu zetrzeć papierem lub szmatą, zebrać do 

zamykanego, właściwie oznakowanego pojemnika.
Większe ilości uwolnionego produktu przysypać materiałem chłonnym (piasek, 
ziemia okrzemkowa, materiał wiążący uniwersalny), zebrać do zamykanego, 
właściwie oznakowanego pojemnika. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Inne instrukcje Patrz również p.8 i 13.
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przemieszczanie Zapewnić dobrą wentylację. Unikać wdychania aerozoli. Nie przechowywać w 

pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym 
płomieniem lub żarzącym się materialem. Należy zapobiegać powstawaniu 
elektryczności statycznej i iskier.

Środki ochronne
Rady dotyczące ogólnej higieny w 
miejscu pracy

Po kontakcie z produktem dokładnie umyć ręce.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności
Magazynowanie Szczelnie zamkniete w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od żrodéł ognia 
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i ciepła. Pojemnik pod ciśnieniem: Chronić przed światłem słonecznym i nie 
poddawać działaniu temperatur powyżej 50 ºC. Przechowywać zgodnie z 
przepisami o przechowywaniu substancji łatwopalnych. Chronić przed dziećmi.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zastosowania specjalne Patrz punkt 1.2.
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Wartości graniczne narażenia
Nazwa komponentu Identyfikacja Wartość Rok
Propan-2-ol Nr CAS: 67-63-0

Nr EC: 200-661-7
Nr indeksu: 603-117-00-0
Synonimy: Propan-2-ol

8 godzin: 900 mg/m3
15 min.: 1200 mg/m3

2010

Butan Nr CAS: 106-97-8
Nr EC: 203-448-7
Nr indeksu: 601-004-00-0
Synonimy: Butan

8 godzin: 1900 mg/m3
15 min.: 3000 mg/m3

2010

Propan Nr CAS: 74-98-6
Nr EC: 200-827-9
Nr indeksu: 601-003-00-5
Synonimy: Propan

8 godzin: 1800 mg/m3 2010

8.2. Kontrola narażenia
Kontrola narażenia w miejscu pracy Zapewnić odpowiednią wentylację. Przestrzegać wartości dopuszczalnych 

stężeń i natężeń oraz ograniczać do minimum ryzyko narażenia na wdychanie 
rozprysków. Środki ochrony indywidualnej powinny być wybrane zgodnie z 
odpowiednimi przepisami o ich certyfikacji i przy współpracy z ich dostawcą.

Ochronę dróg oddechowych
Ochronę dróg oddechowych Jest to zazwyczaj nie jest konieczne.

W przypadku niedostatecznej wentylacji: Stosować maskę z filtrem 
kombinowanym, typu AX/P2.

Ochronę rąk
Ochronę rąk Zazwyczaj nie jest konieczne.

Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu Zazwyczaj nie jest konieczne.

Ochronę skóry
Ochrona skóry (poza ochroną rąk) Ubrania normalnej pracy.
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny Aerozol
Kolor Bezbarwny
Zapach Lekki zapach spirytusu
Komentarze, pH (jak podano) Nie określono.
Komentarze, Punkt topnienia / 
zakres topnienia

Nie określono.

Komentarze, Punkt wrzenia Nie określono.
Punkt zapłonu Wartość: < 0 °C
Komentarze, Tempo parowania Nie określono.
Palność (ciała stałego, gazu): Produkt skrajnie łatwopalny.
Komentarze, Prężność par Nie określono.
Gęstość par Wartość: > 1
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Komentarze, Gęstość par powietrze = 1
Komentarze, Ciężar właściwy Nie określono.
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny.
Komentarze, Współczynnik podziału: 
n-oktanol / woda

Nie dotyczy.

Komentarze, Lepkość Nie określono.

Zagrożenia fizyczne
Właściwości wybuchowe Nie jest wybuchowy. Puszki aerozolu mogą wybuchnąć w płomieniach. Tworzy 

wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
Właściwości utleniające Nie utleniający

9.2. Inne informacje
Inne właściwości fizycne i chemiczne
Komentarze Brak dalszych istotnych informacji.
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Reaktywność Dla tego produktu nie ma konkretnych danych testowych dotyczących 

reaktywności.

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 znane są żadne reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, których należy unikać
Warunki, których należy unikać Nie poddawać opakowań aerozolu działaniu wysokich temperatur i 

bezpośredniego światła słonecznego. Unikać temperatury powyżej 50 °C.

10.5. Materiały niezgodne
Czynniki, których należy unikać Materiał łatwopalny/palny.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty rozpadu W normalnych warunkach – żadnych. Patrz również p. 5.2.
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Informacje toksykologiczne:
Inne dane toksykologiczne Butan:

Toksyczność ostrą - przez drogi oddechowe: 4 godz. [szczur]: LC50=658 mg/l

Propan:
Toksyczność ostrą - droga pokarmowa [szczur]: LD50=5000 mg/kg
Toksyczność ostrą - przez drogi oddechowe, 15 min [szczur]: LC50=800 000 
ppm

Propan-2-ol:
Toksyczność ostrą - droga pokarmowa [szczur]: LD50=4710 mg/kg
Toksyczność ostrą - po naniesieniu na skórę [królik]: LD50=12800 mg/kg
Toksyczność ostrą - przez drogi oddechowe, 4 godz. [szczur]: LC50=72,6 
mg/l

Potencjalne skutki ostre
Wdychanie Wdychanie aerozolu może spowodować podrażnienie górnych dróg 

oddechowych. Pary w wysokich stężeniach działają odurzająco i mogą 
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wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.
Kontakt ze skórą Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry.
Kontakt z oczami Może powodować tymczasowe podrażnienie oczu.
Połykanie Mniej prawdopodobne ze względu na rodzaj opakowania preparatu. Tym 

niemniej, narażenie wskutek spożycia może wywołać mdłości, ból i zawroty 
głowy oraz stan zatrucia.

Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość
Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Mutagenność W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Właściwości teratogeniczne W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Toksyczność reprodukcyjna W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Objawy narażenia
Inne informacje Produkt nie był testowany.
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Wodne, komentarze Propan:

Toksyczność dla ryb (LC50), 96 godz.: 16,1 mg/l
Toksyczność dla Daphnia (EC50), 48 godz.: 16,3 mg/l
Toksyczność dla glonów (IC50), 72 godz.: 11,3 mg/l

2-Propanol:
Toksyczność dla ryb (LC50), 96 godz.: 4200 mg/l (Rasbora heteromorpha)
Toksyczność dla Daphnia (EC50), 48 godz.: 13299 mg/l (D. magna)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Trwałość i rozpadanie Brak danych o rozkładalności preparatu.

Butan:
Degradacja biotyczna: 1,8 mg C/dzień/kg suchej gleby

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Brak danych.

Propan: log Pow = 2,36
Butan: log Pow = 2,89; BCF = 33,88

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność Rozpuszczalny w wodzie. Preparat zawiera substancje lotne które mogą 

rozprzestrzeniać się drogą powietrzną.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Wynik oceny właściwości PBT Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB ponieważ nie jest wymagana/wykonana 

oc ena bezpieczeństwa chemicznego.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Inne niesprzyjające skutki/Uwagi Zapobiegać zrzucaniu do kanalizacji, wody lub gleby.
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia Uzgodnić procedury usuwania z inżynierem środowiskowym i lokalnymi 

przepisami. Powyższy Kod Odpadów (EWC) są jedynie propozycjami: Kody 
odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób 
zastosowania produktu.

Produkt sklasyfikowany jako odpad 
niebezpieczny

Tak

Opakowanie sklasyfikowane jako 
odpad niebezpieczny

Tak
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Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 14 06 03 inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny
Europejski Katalog Odpadów: 15 01 10 opakowania zawierające pozostałości 
lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne

Inne informacje Nie przebijać i nie palić nawet po opróżnieniu.
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR 1950
RID 1950
IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR POJEMNIKI AEROZOLOWE
RID POJEMNIKI AEROZOLOWE
IMDG AEROSOLS
ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR 2.1
RID 2.1
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrożenia dla środowiska
Polutant morski IMDG Nie

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
EmS F-D, S-U
Szczególne środki ostrożności dla 
użytkowników

Nie określono.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC
Inne stosowne informacje.
Inne stosowne informacje. Nie dotyczy.
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Referencje (przepisy 
prawa/regulacje)

Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 
r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.
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
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31,
Załącznik II.
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.
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 
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(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Przepisów transportu międzynarodowego (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. 2009 nr 188 poz. 
1460).

Niniejsza karta charakterystyki opiera się na danych uzyskanych od
producenta.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
przeprowadzono ocenę 
bezpieczeństwa chemicznego

Nie

Wymagany raport bezpieczeństwa 
chemicznego (CSR)

Nie

 

SEKCJA 16: Inne informacje
Lista stosownych wyrażeń R (pod 
nagłówkami 2 i 3)

R11 Produkt wysoce łatwopalny.
R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
R36 Działa drażniąco na oczy.
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Lista odpowiednich zwrotów H 
(Sekcje 2 i 3).

H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Informacje dodatkowe Skróty i akronimy:
PBT: trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne
vPvB: bardzo trwałe, wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji

Źródła danych kluczowych 
wykorzystane w celu utworzenia 
karty charakterystyki

Dostawcy karta charakterystyki data wydania: 2011-10-24

Informacje dodane, usunięte lub 
zmienione

Nowa karta charakterystyki.

Sprawdzanie jakości informacji Niniejsza karta charakterystyki jakość jest kontrolowana przez National institute 
of Technology w Norwegii, który jest kwalifikowany zgodnie z ISO 9001:2008.

Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

SEAB AB

Przygotowane przez Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla
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