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KARTA CHARAKTERYSTYKI
STARTA Odtluszczajacy / Avfettning

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Data wydania

Nazwa produktu
Nr CAS

Zastosowanie substancji/preparatu
Odpowiednie zidentyfikowane
zastosowania

Telefon alarmowy

Klasyfikacja wg 67/548 EWG lub
1999/45/WE

Substancja chemiczna może być
używana przez ogół społeczeństwa

Nazwa firmy
Adres pocztowy
Kod pocztowy
Nazwa miejscowości
Kraj
Telefon
E-mail
Strona www
Nr przedsiębiorstwa
Osoba kontaktowa

04.09.2014

112 Numer alarmowy, 22 619 66 54 Centrum Informacji Toksykologicznej ,
Dział obsługi klienta Pn.-Pt. 9-17:22 338 88 88

Xn, N
R38, R51/53, R65

    Produkt 
   szkodliw

Produkt niebezpieczny 
dla srodowiska

Tak

Środek myjący
SU21 Zastosowanie konsumenckie Gospodarstwa domowe (= ogólnopubliczne
= konsumenckie) PC6 Produkty do pielęgnacji samochodu***

Jula AB
Box 363
532 24
SKARA
SVERIGE
+46(0)511-24600
info@jula.se
http://www.jula.com
556250-6252
Pia Björnberg

Hamron Avfettning / Odtluszczajacy
Patrz punkt 3

1.1. Identyfikator produktu

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania
Farosymbol

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

SDS zgodne z ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Załącznik II - UE



SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość

3.1. Mieszaniny

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczególnego postępowania z poszkodowanym
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Destylaty lekkie traktowane
wodorem (ropa naftowa)

C 10 Oksyetylenowanych alkoholi

CAS-nr.: 64742-47-8
EG-nr.: 265-149-8 

CAS-nr.: 26183-52-8
EG-nr.: Polymer

Xn, N; R38, R51/53,
R65 

Xi; R41

> 95 vol% 

1 - 3 vol%

Wdychanie

Kontakt z oczami

Kontakt ze skórą

Połykanie

Inne informacje

Objawy i skutki ostre

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i pozwolić mu odpocząć 
nie pozostawiając bez opieki. Jeżeli złe samopoczucie nie minie, udać się na pogotowie 
ratunkowe, zabierając ze sobą kartę charakterystyki preparatu. Jeśli zachodzi podejrze-
nie, że środki chemiczne/wymioty przedostały się do płuc: przewieźć do szpitala.

Zdjąć zanieczyszczone ubranie i dokładnie wyprać przed ponownym użyciem. Umyć 
skórę wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie nie zniknie po myciu, skontaktować się z 
lekarzem.

Przed płukaniem upewnić się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały wyjęte z oczu. 
Niezwłocznie płukać wodą przez kilkanaście minut. W przypadku utrzymującego się dys-
komfortu skontaktować się z lekarzem.

leczenie objawowe.

Nawet małe ilości produktu może spowodować chemiczne zapalenie płuc, 
czy jest to związane z spożyciu lub wymiocin do płuc.

NIE wywoływać wymiotów, jeśli połknięty środek chemiczny został rozpuszczony za 
pomocą materiału na bazie nafty. Niebezpieczeństwo wdychania i wywołania zapalenia 
płuc na tle chemicznym. Dokładnie wypłukać usta wodą i podać duże ilości mleka albo 
wody, jeśli osoby nie są nieprzytomne. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby 
zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Zapewnić opiekę lekarską.

Zwroty S

Zwroty R

Opis ryzyka

S2 Chronić przed dziećmi S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów,  
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę 
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S26 Zanieczyszczone oczy prze-
myć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

R38 Działa drażniąco na skórę. R51/53 Działa toksycznie na organizmy
wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w
środowisku wodnym. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie 
płuc w przypadku połknięcia

Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie 
płuc w przypadku połknięcia Działa toksycznie na organizmy wodne; może 
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

2.3. Inne zagrożenia



SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

5.1. Środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

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

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.4. Odniesienia do innych sekcji

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

Inne informacje

Środki ochrony osobistej

Środki bezpieczeństwa dotyczące
środowiska

Metody czyszczenia

Ryzyko pożaru i wybuchu

Procedury przeciwpożarowe

Nieprawidłowe środki gaśnicze

Piana. Proszek. Dwutlenek węgla (CO2). Woda w sprayu lub areozolu.

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

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

Nie dopuścić do przedostania się wycieku do cieków wodnych albo kanali-
zacji, ani do skażenia gleby bądź roślin. Jeśli nie jest to możliwe, natychmi-
ast powiadomić policję i odpowiednie władze.

Zebrać rozlaną/rozsypaną substancję piaskiem albo ziemią. Zebrać rozlany/rozsypany 
materiał do pojemników, szczelnie zamknąć i odstawić do unieszkodliwienia zgodnie 
z lokalnymi przepisami. Pojemniki, do których zebrano rozlany /rozsypany materiał, 
muszą być odpowiednio oznakowane z podaniem właściwej zawartości i symbolem 
zagrożenia. W przypadku większych ilości poinformować odpowiednie władze.

Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe nawet w temperaturze 
pokojowej. Pary mogą zapalić się od iskry, gorącej powierzchni bądź żaru. Wskutek 
ogrzewania znacznie zwiększa się objętość i ciśnienie, doprowadzając do wybuchu 
pojemnika. Produkt nie jest łatwo palny. Może zapalić się w wysokiej temperaturze.

Pojemniki w pobliżu ognia powinny zostać wyniesione albo ochłodzone wodą. Dojrzały 
i duży pożar gasić z bezpiecznej odległości albo z chronionego miejsca. Jeśli wyciekły 
albo rozsypany materiał nie zapalił się, posłużyć się rozpyloną wodą w celu rozprosze-
nia par i zabezpieczenia personelu pracującego nad zamknięciem nieszczelności.

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

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Ochronne środki bezpieczeństwa

Przemieszczanie

Rady dotyczące ogólnej higieny w
miejscu pracy

Nie palić i nie stosować otwartych źródeł ognia i innych źródeł zapłonu.
Należy zapobiegać powstawaniu elektryczności statycznej i iskier. Nie 
dopuścić do nadmiernego ogrzania.

Środki pierwszej pomocy, w tym również pojemniki z płynem do
przepłukiwania oczu, powinny znajdować się na stanowisku roboczym.
Konieczne jest skrupulatne przestrzeganie przepisów higieny osobistej. 
Przed opuszczeniem stanowiska pracy umyć ręce i zanieczyszczone mie-
jsca wodą z mydłem.



SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
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9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2. Inne informacje

8.1. Parametry dotyczące kontroli
Wartości graniczne narażenia

8.2. Kontrola narażenia

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Stan fizyczny
Kolor
Zapach
Punkt topnienia/zakres topnienia
Punkt wrzenia
Punkt zapłonu
Granica wybuchowości
Ciężar właściwy
Opis rozpuszczalności
Rozpuszczalność w wodzie
Współczynnik podziału: noktanol/
woda
Zapalność spontaniczna
Lepkość

Ochronę dróg oddechowych

Ochronę rąk

Ochrona oczu

Ochrona skóry (poza ochroną rąk)

Magazynowanie

Płynny
Klarowny
Kerozyna.
Wartość: < -35
Wartość:180-300 °C
Wartość: ~ 60 °C
Wartość: 1-7 %
Wartość: 810-820 kg/m3 Metoda testowania:vid 15 grader C.
Rozpuszcza się w: Rozpuszczalniki organiczne
50 - 100 g/m3
Wartość: > 3
Metoda testowania:Log Pow
Wartość: > 200 °C
Wartość: 1,7-3,5 mm/2s Metoda testowania: vid 40 grader C.

W normalnych warunkach użytkowania nie powinno być potrzeby zastoso-
wania ochrony dróg oddechowych. W przypadku niedostatecznej wentyl-
acji lub ryzyka narażenia na wdychanie par używać odpowiedniej maski z 
filtrem kombinowanym typu A2/P2.

Przy długotrwałym użyciu zaleca się stosowanie rękawic. Zalecane są
rękawice ochronne z kauczuku.

W przypadku prawdopodobieństwa narażenia oczu stosować okulary 
ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych.

Przy ryzyku rozprysków używać fartucha lub odzieży ochronnej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w 
chłodnym miejscu z dobrą wentylacją. Nie przechowywać w pobliżu źródeł 
ciepła i nie narażać na wysokie temperatury.

Nazwa komponentu Identyfikacja Wartość Rok
Destylaty lekkie traktowane wodorem
(ropa naftowa)

CAS-nr.: 64742-47-8
EG-nr.: 265-149-8

8 godzin: 350,0 mg/m3
15 min: 500,0 mg/m3



SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
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10.1. Reaktywność

Potencjalne skutki ostre

10.2. Stabilność chemiczna

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Wdychanie

Kontakt z oczami

Kontakt ze skórą

Połykanie

Stabilność

Warunki, których należy unikać

Czynniki, których należy unikać

Niebezpieczne produkty rozpadu

Bez znaczenia w normalnej temperaturze pokojowej. Wskutek ogrzewania
mogą wydzielać się drażniące pary. Pary w wysokich stężeniach działają
odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości.

Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

Długotrwały albo powtarzający się kontakt prowadzi do wysychania skóry.

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia. Wskutek przedostania się do płuc wymiotów zawierających 
rozpuszczalniki może wywiązać się zapalenie płuc.

Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgod-
nie z zaleceniami.

Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu.

Środki silnie utleniające.

Wskutek pożaru mogą wydzielać się toksyczne gazy(CO, CO2, NOx).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość
Działanie rakotwórcze Nie ma dowodów na rakotwórcze właściwości tej substancji.

Trwałość i rozpadanie

Biodegradowalność

Ekotoksyczność

Uważa się, że preparat jest mało podatny na biodegradację.

Wartość: > 3 Metoda testowania: log Pow

Preparat zawiera substancje toksyczne dla organizmów żyjących w 
wodzie, mogące wywoływać długo utrzymujące się niepożądane zmiany w 
środowisku wodnym.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Potencjał bioakumulacyjny Może odkładać się w glebie i systemach wodnych.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
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14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.4. Grupa pakowania

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

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

Komentarze

Komentarze

Polutant morski IMDG

Komentarze

Komentarze

Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników

Dodatkowe informacje.

Kod odpadów wg EWC

Określ właściwy sposób usunięcia

Produkt sklasyfikowany jako odpad
niebezpieczny

Opakowanie sklasyfikowane jako
odpad niebezpieczny

Mobilność

Inne informacje

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

JA

Informacje nie są wymagane.

Preparat nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie
niebezpiecznych ładunków (IMGD, ICAO/IATA, ADR/RID).

Zebrać do oznakowanych pojemników i zdać na zatwierdzonym składow-
isku.

Tak

Nie

Preparat nie miesza się z wodą, rozprzestrzenia się po powierzchni wody.

Europejski Katalog Odpadów: 14 06 03 inne rozpuszczalniki i ich miesza-
niny

Odpady nadają się do spalania. Odpady należy traktować jako odpady
niebezpieczne. Przy usuwaniu odpadów należy stosować te same środki
ostrożności, które obowiązują dla preparatu. Szmaty itp. przesycone łatwo
palnymi płynami powinny być wyrzucane do specjalnych pojemników
ogniotrwałych. Opakowania należy zbierać do utylizacji. Opakowanie musi 
być puste (nie może z niego kapać po przewróceniu).

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
12.6. Inne szkodliwe skutki działania

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

12.4. Mobilność w glebie
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15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Prawodawstwo i regulacje prawne

Uwagi dostawcy

Lista stosownych wyrażeń R (pod
nagłówkami 2 i 3)

Wersja

Odpowiedzialny za kartę charakterystyki

Przygotowane przez

Wymagany raport bezpieczeństwa
chemicznego (CSR)

REACH förordningen (EU) nr 1907/2006. Rozporządzenie Ministra Gos-
podarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 
wyrobów aerozolowych (Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1460).

R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku
połknięcia
R38 Działa drażniąco na skórę.

1

JULA AB

PIA BJÖRNBERG

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate są na 
dostępnej wiedzy i zakładają stosowanie preparatu w określonych warunk-
ach oraz zgodnie z metodą wyszczególnioną na opakowaniu i/albo w liter-
aturze technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania 
preparatu w połączeniu z jakimkolwiek innym preparatem albo procesem 
odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Nie

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

SEKCJA 16: Inne informacje


