
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Turtle Wax 
SUPERODTŁUSZCZACZ (271, 

272)

 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa
Data wydania 19.10.2011

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu Turtle Wax SUPERODTŁUSZCZACZ (271, 272)
Nr Artykułu 271, 272

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Grupa produktów Odtłuszczacz
Zastosowanie substancji/preparatu Produkty do pielęgnacji samochodów

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent 
Nazwa firmy Norkem
Adres biura Lagerveien 12B
Adres pocztowy Postboks 77
Kod pocztowy N-4064
Nazwa miejscowości Stavanger
Kraj NORWEGIA
Telefon +47 51 95 18 30

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 Xn; R65

R66
Niebezpiecznych właściwości 
substancji / mieszaniny

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
Właściwości odtłuszczające mogą być przyczyną wysuszenia i pękania skóry.

2.2. Elementy oznakowania
Symbol ryzyka
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Zwroty R R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry

Zwroty S S2 Chronić przed dziećmi
S23 Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć 
porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

Kompozycja na etykiecie Destylaty lekkie traktowane wodorem (ropa naftowa)

2.3. Inne zagrożenia
Skutek dla zdrowia Wdychanie może powodować mdłości, zawroty, bóle głowy oraz senność.
Inne zagrożenia Nie przeprowadzono oceny właściwości PBT i vPvB.
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Spis treści
Destylaty lekkie obrabiane wodorem 
(ropa naftowa)

Nr CAS: 64742-47-8
Nr EC: 265-149-8

Xn; R65
R66
; EUH 066;
Asp. tox 1; H304;

60 - 99 %

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol Nr CAS: 34590-94-8
Nr EC: 252-104-2

1 - 5 %

Oksyetylenowana oleinoamina Nr CAS: 26635-93-8
Nr EC: 500-048-7

Xn; R22
Xi; R41
N; R50

0 - 1 %

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 zanieczyszczone ubranie i dokładnie 

wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku utrzymującego się 
dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami Niezwłocznie płukać wodą przez kilkanaście minut. Trzymać powieki rozwarte. 
Wyjąć ew. soczewki kontaktowe. Jeśli objawy podrażnienie się, wezwać 
lekarza.

Połykanie Dokładnie wypłukać usta. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Zapewnić opiekę 
lekarską. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka 
nie dostała się do płuc.

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

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

Objawy i skutki ostre Wdychanie: może powodować mdłości, zawroty, bóle głowy oraz senność.
Kontakt ze skórą: odtłuszczający skórę, może powodować pękanie skóry i 
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wypryski.
Kontakt z oczami: może działać drażniąco, powodować zaczerwienienie i 
pieczenie.
Połykanie: powoduje podrażnienie błon śluzowych, wymioty i biegunka. 
Wskutek przedostania się do płuc wymiotów zawierających rozpuszczalniki 
może wywiązać się zapalenie płuc.

Opóźnione objawy i skutki Chemiczne zapalenie płuc.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym
Inne informacje Leczenie objawowe.
 

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 Ten produkt nie jest palny. Wskutek nagrzania mogą wydzielać się palne 

gazy. Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się nad ziemią 
do źródeł zapłonu.

Niebezpieczne produkty spalania Tlenek węgla (CO). Gazy azotowe (Nox). Węglowodory.

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. Nie wdychać pary. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie 

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

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

Zapobiegać zrzucaniu do kanalizacji, wody lub gleby. 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 Mniejsze zanieczyszczenia spłukać dużą ilością wody.

Duże zanieczyszczenia: Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie 
suchy. Zbieraj w odpowiednich i dobrze oznakowanych pojemnikach. Dla 
uzyskania dodatkowych informacji 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
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Przemieszczanie Zapewnić dobrą wentylację. Unikać rozlania / rozsypania i kontaktu ze skórą i 
oczami. Utrzymywać z dala od źródeł ciepła, iskier oraz otwartego ognia.

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 Przechowywać zgodnie z przepisami o przechowywaniu substancji łatwopalnych 

i niebezpiecznych.
Szczelnie zamkniete w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od żrodéł ognia 
i ciepła. Chronić przed światłem słonecznym.
Pojemniki przechowywać w pozycji pionowej.
Chronić przed dziećmi.

Zgodności z opakowaniem Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

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
Benzyna do lakierów Nr CAS: 64742-47-8

Nr EC: 265-149-8
8 godzin: 300 mg/m³
15 min.: 900 mg/m³

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol Nr CAS: 34590-94-8
Nr EC: 252-104-2

8 godzin: 240 mg/m³
15 min.: 480 mg/m³

8.2. Kontrola narażenia
Kontrola narażenia w miejscu pracy Teren dobrze wietrzony. Przestrzegać wartości dopuszczalnych stężeń i 

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

Ochronę dróg oddechowych
Ochronę dróg oddechowych Ochrona dróg oddechowych przy niewystarczającej wentylacji, filtr dla 

gazów/par organicznych, typu A. Ewentualnie, kombinacji filtr A/P2 dla 
aerozolu.

Ochronę rąk
Ochronę rąk Użyj rękawic wykonanych z następujących materiałów zapewniających 

odpowiednią ochronę chemiczną: np. z kauczuku nitrylowego, kauczuku 
butylowego, polichlorku winylu (PCV) kauczuku naturalnego.
Rękawice powinny być dobierane drogą konsultacji z dostawcą, który może 
poinformować o czasie ich działania ochronnego.

Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu W przypadku prawdopodobieństwa narażenia oczu stosować okulary ochronne 

zatwierdzone dla substancji chemicznych.

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 Płyn
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Kolor Żółtawy
Zapach Lekka woń Kerozyna.
Komentarze, pH (jak podano) Nie stosuje się.
Punkt topnienia/zakres topnienia Wartość: -40 °C
Punkt wrzenia Wartość: 200-250 °C
Punkt zapłonu Wartość: ~ 80 °C
Komentarze, Tempo parowania Nie określono.
Palność (ciała stałego, gazu): Nie stosuje się.
Granica wybuchowości Wartość: 1-6 % objętości w powietrzu
Prężność par Wartość: ~ 0,06 kPa (20 °C)
Gęstość par Wartość: > 1

Gaz referencyjny: powietrza
Ciężar właściwy Wartość: 0,80 g/cm³ (15 °C)
Opis rozpuszczalności Nie rozpuszcza się w wodzie.
Komentarze, Współczynnik podziału: 
n-oktanol / woda

Nie dotyczy (mieszaniny).
log Pow = 3-6 (Destylaty lekkie traktowane wodorem (ropa naftowa))

Zapalność spontaniczna Wartość: 240 °C
Lepkość Wartość: 1,97 mm²/s (25 °C)

Zagrożenia fizyczne
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. Patrz również p.10.4 i 10.5.

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. Patrz również p. 5.2.
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Dane toksykologiczne komponentów
Komponent Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
LD50 doustnie Wartość: > 2000 mg/kg

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

Testuj gatunki zwierząt: królik
Komponent Oksyetylenowana oleinoamina
LD50 doustnie Wartość: 200-2000 mg/kg
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Testuj gatunki zwierząt: szczur
Komentarze : Wartość oszacowana na podstawie danych toksykologicznych dla 
podobnego produktu

Potencjalne skutki ostre
Wdychanie Pary w wysokich stężeniach mogą drażnić krtań i drogi oddechowe wywołując 

kaszel. Wdychanie może powodować mdłości, zawroty, bóle głowy oraz 
senność.

Kontakt ze skórą Działa jako środek odtłuszczający skórę. Może powodować pękanie skóry i 
wypryski.

Kontakt z oczami Może działać drażniąco oraz powodować zaczerwienienie i pieczenie. Nie 
spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Połykanie Powoduje podrażnienie błon śluzowych, wymioty i biegunka. Wskutek 
przedostania się do płuc wymiotów zawierających rozpuszczalniki może 
wywiązać się zapalenie płuc.

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

Delay / Repeating
Uwrażliwienie W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Skutki chroniczne Długotrwałe lub częste narażenie na wdychanie par w wysokich stężeniach 

może wywołać nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym łącznie z 
mózgiem.

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.
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekotoksyczność Składniki preparatu nie są zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska. 

To jednak nie wyklucza, że duże i częste wycieki mogą mieć szkodliwy albo 
niekorzystny wpływ na środowisko.

Dane toksykologiczne komponentów
Komponent Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Ostra toksyczność wodna, ryby Wartość: > 100 mg/l

Metoda testowania: LC50
Okres trwania: 96 godz.

Komponent (2-Metoksymetyloetoksy)propanol
Ostra toksyczność wodna, ryby Wartość: > 10000 mg/l

Metoda testowania: LC50
Okres trwania: 96 godz.

Ostra toksyczność wodna, algi Wartość: > 900 mg/l
Metoda testowania: EC50
Okres trwania: 72 godz.

Ostra toksyczność wodna, 
skorupiaki

Wartość: > 1000 mg/l
Metoda testowania: EC50
Gatunek: 48 godz.

Biodegradowalność Komentarze : łatwo biodegradowalny: 79%, 28 dni
Czynnik Biokoncentracji (BCF) Wartość: 3,2

Komentarze : Szacunkowa wartość
Komponent Oksyetylenowana oleinoamina
Ostra toksyczność wodna, ryby Wartość: 1,3 mg/l

Metoda testowania: LC50
Gatunek: Oncorhynchus mykiss
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Okres trwania: 96 godz.
Ostra toksyczność wodna, algi Wartość: ≤ 10 mg/l

Metoda testowania: IC50
Gatunek: Algae
Okres trwania: 72 godz.

Ostra toksyczność wodna, 
skorupiaki

Wartość: 0,88 mg/l
Metoda testowania: EC50
Gatunek: Daphnia
Okres trwania: 48 godz.

Trwałość i rozpadanie Łatwo ulega biodegradacji.
Biodegradowalność Wartość: > 60

Okres testowania: 28 dni
Metoda testowania: % (OECD 301B) Wartość oszacowana na podstawie 
danych dla podobnego produktu

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Trwałość i rozpadanie Niekompletnych informacji. Substancje w sekcji 3, łatwo ulegają biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Niekompletnych informacji. Zawiera składniki o zdolności do bioakumulacji.

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność Preparat nie rozpuszcza się w wodzie.

Preparat zawiera substancje które wiążą się z cząstkami stałymi i pozostają w 
glebie.

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 Nie wiadomo. Rozlanie produktu może spowodować powstanie błonki na 

powierzchni wody, powodując fizyczne uszkodzenie organizmów. Wymiana 
tlenu może zostać zmniejszona.

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia Nie wylewać do kanalizacji. 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. Opróżnione nieoczyszczonych 
opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów 
do usunięcia.

Produkt sklasyfikowany jako odpad 
niebezpieczny

Tak

Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 07 01 04 inne rozpuszczalniki organiczne, 
roztwory z przemywania i ługi macierzyste

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrożenia dla środowiska
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Szczególne środki ostrożności dla 
użytkowników

Nie wiadomo.
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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
Inne informacje Label Skład (zgodnie z 648/2004/WE):

> 30% węglowodorów alifatycznych.
< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

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 
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Przepisów transportu międzynarodowego (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

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)

R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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 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 

Dostawcy karta charakterystyki data wydania: 27-01-2010 (norweski)
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karty charakterystyki
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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