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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Hamron Vaxschampo / Szampon z woskiem

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Data wydania

Nazwa produktu

Zastosowanie substancji/preparatu
Odpowiednie zidentyfikowane
zastosowania

Telefon alarmowy

Niebezpiecznych właściwości
substancji / mieszaniny

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

Nie uważa się, że stwarza zagrożenie zdrowia ani środowiska według
obowiązujących przepisów prawa.

Tak

Detergent
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 Vaxschampo / Szampon z woskiem

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

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

Zwroty S S2 Chronić przed dziećmi.

Opis ryzyka Nie zawiera substancji podlegających obowiązkowi oznaczania w myśl
obowiązujących przepisów.

2.3. Inne zagrożenia



SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość

3.1. Mieszaniny

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

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

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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Polymer based on 2-propylheptanol

C8 Alkyl glucoside

Fatty acids, reaction products with triethanolamine, 
di-Me sulfate, quaternized 

2-Ethylhexanol ethoxylate

Nr EC: 414-420-0
Numer rejestracyjny: 01-
0000016147-72-0001 

Nr CAS: 94095-35-9
Nr EC: 302-242-5 

Nr CAS: 26468-86-0

Xn; R22,R41
Acute tox. 4;H302;
Eye Dam. 1;H318;

Xi; R41
Eye Dam. 1;H318; 

Xi; R36/38 

Xi; R41
Eye Dam. 1;H318;

< 5 %

< 1 %

< 1 %

< 1 %

Wdychanie

Właściwe środki gaśnicze

Środki ochrony osobistej

Ryzyko pożaru i wybuchu

Inne informacje

Kontakt z oczami

Kontakt ze skórą

Połykanie

Inne informacje

Objawy i skutki ostre

W przypadku wdychania mgły z rozprysków: Przenieść poszkodowanego na
świeże powietrze, aby odpoczął w spokoju.

Nie stosuje się.

W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy. Produkten inte brännbar

Opłukać wodą. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Niezwłocznie płukać wodą przez kilkanaście minut. W przypadku
utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

leczenie objawowe.

Działa drażniąco na oczy.

Wypić kilka szklanek wody albo mleka. NIE wywoływać wymiotów. W
przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.



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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Środki bezpieczeństwa dotyczące
środowiska

Metody czyszczenia

Zapobiegać zrzucaniu większych ilości do kanalizacji.

Niewielkie ilości mogą być rozpuszczone /rozcieńczone wodą i spłukane do
kanalizacji. Duże zanieczyszczenia: Rozsypany lub rozlany materiał przysypać
piaskiem, trocinami lub innym chłonnym materiałem.

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

Ochronne środki bezpieczeństwa
Przemieszczanie

Środki zapobiegające pożarowi

Inne instrukcje

Unikać kontaktu z oczami.

Nie dotyczy.

Informacje nie są wymagane.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

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

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Kontrola narażenia w miejscu pracy

Ochronę dróg oddechowych

Ochronę rąk

Ochrona oczu

Magazynowanie

Inne informacje

Zastosowania specjalne

Inne informacje dotyczące wartości
progowych

Żadnych szczególnych środków ostrożności.

W normalnych warunkach użytkowania nie powinno być potrzeby zastosowania
ochrony dróg oddechowych.

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.

Przechowywać powyżej temperatury zamarzania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2.

Nie ma zaleceń.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2. Inne informacje

Stan fizyczny
Kolor
Zapach
pH (jak podano)
Punkt topnienia/zakres topnienia
Ciężar właściwy
Rozpuszczalność w wodzie

Płynny
Niebieski
Zapach perfumowany
Wartość: ~ 9
Wartość: 0 °C
Wartość: 1010 kg/m3  Metoda testowania:vid 15 grader C.
Całkowicie rozpuszczalny.



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

Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

Warunki, których należy unikać

Reaktywność

Czynniki, których należy unikać

Niebezpieczne produkty rozpadu

Pary mogą drażnić krtań i drogi oddechowe i powodować kaszel.

Bezpośredni kontakt może spowodować podrażnienie.

Długotrwały lub powtarzający się kontakt z wyrobem może spowodować
podrażnienie.

Może działać drażniąco i powodować złe samopoczucie.

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

Żadnych.

Nie ma zaleceń.

Nie ma znanych warunków, które mogą spowodować sytuację zagrożenia.

Nie ma zaleceń.

Żadnych szkodliwych preparatów rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość
Działanie rakotwórcze 
Mutagenność

Nie zanotowano szczególnych ostrzeżeń zdrowotnych. 
Nie zanotowano szczególnych ostrzeżeń zdrowotnych.

Trwałość i rozpadanie

Wodne, komentarze

Preparat ulega biodegradacji.

Nie ma zaleceń.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Potencjał bioakumulacyjny Biokumulacja: Nie przewiduje się zdolności biokumulacji.
12.3. Zdolność do bioakumulacji

Mobilność

Wynik oceny właściwości PBT

Preparat rozpuszcza się w wodzie.

Nie ma zaleceń.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.4. Mobilność w glebie



Strona 5 z 6Hamron Vaxschampo / Szampon z woskiem

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

Komentarze

Komentarze

Komentarze

Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników

Dodatkowe informacje.

Określ właściwy sposób usunięcia

Produkt sklasyfikowany jako odpad
niebezpieczny

Opakowanie sklasyfikowane jako
odpad niebezpieczny

Inne informacje

Kod odpadów wg EWC

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

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

Nie wymaga szczególnych metod usuwania.

Nie

Nie

Opakowania należy zbierać do utylizacji. Opakowanie musi być puste (nie
może z niego kapać po przewróceniu).

Europejski Katalog Odpadów: 200129 detergenty zawierające substancje
niebezpieczne
Europejski Katalog Odpadów: 150102 opakowania z tworzyw sztucznych
Europejski Katalog Odpadów: 150110 opakowania zawierające pozostałoś-
ci lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Inne niesprzyjające skutki/Uwagi Nie ma zaleceń.
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Uwagi dostawcy

Lista stosownych wyrażeń R (pod
nagłówkami 2 i 3)

Lista odpowiednich zwrotów H
(Sekcje 2 i 3).

Wersja

Odpowiedzialny za kartę charakterystyki

Przygotowane przez

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

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.

SEKCJA 16: Inne informacje

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena Bezpieczeństwa
Chemicznego została wykonana

Nie

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Prawodawstwo i regulacje prawne Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządze-
nie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze 
zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 
r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. 
2009 nr 188 poz. 1460).

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych


