
KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA

___________________________________________________________________________________________________

1.1 Identyfikator produktu

Olej do pneumatyki
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Olej do pneumatyki LDAA VG 10.
Zastosowania odradzane: nie określono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: 
ARGE PALIWA   Sp. z o.o.
ul. Wielicka 22a
30-552 Kraków
Tel: + 48 13 43 674 77

E- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: krosno@arge.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 7:00 – 15:00): + 48 13 43 674 77

Data sporządzenia: 17.09.2013 r.
__________________________________________________________________________________________________

    
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

__________________________________________________________________________________________________

2.1 Klasyfikacja mieszaniny
Nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka:
Długotrwały i powtarzający się kontakt oleju ze skórą może spowodować jej podrażnienie
W przypadku dostania się produktu do oczu, może wystąpić podrażnienie.
W normalnej temperaturze w zasadzie nie istnieje zagrożenie działania oparów oleju.

Skutki działania na środowisko:
Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi:
Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi.

2.2 Elementy oznakowania
ZNAK  Nie jest wymagany

Zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia: Nie są wymagane.

                                          
           Zwroty określające

warunki bezpiecznego stosowania Nie są wymagane.
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Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową
   

2.3 Inne zagrożenia
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

_________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
___________________________________________________________________________________________________

3.2 Mieszanina
Identyfikator produktu: Olej do pneumatyki

Składniki mieszaniny:

Nazwa substancji
nr CAS
nr WE

Zawartość,
% wagowy

Klasyfikacja

Destylaty ciężkie parafinowe, z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego (ropa naftowa):
Olej bazowy-niespecyfikowany*

CAS 64742-65-
0,

WE 265-169-7

> 99

NOTA H
NOTA L

zawierają <3 % ekstraktu
DMSO

nie są rakotwórcze

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane
wodorem (ropa naftowa):
Olej bazowy-niespecyfikowany*

CAS 64742-54-7
WE 265-157-1

Składniki stanowiące zagrożenia:
Żaden ze składników nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla człowieka i środowiska

___________________________________________________________________________________________________
SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

__________________________________________________________________________________ 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie: W normalnej temperaturze użytkowej,  nie istnieje w zasadzie zagrożenie związane z

działaniem  oparów  olejowych.  W  przypadku  podrażnienia  spowodowanego
wdychaniem oparów produktu – narażoną osobę wyprowadzić  na świeże powietrze,
przy  nieregularnym  oddechu  –  wykonać  sztuczne  oddychanie  i  zapewnić  pomoc
medyczną

Kontakt ze skórą: Wytrzeć  produkt  i  przemyć  skórę  mydłem i  dużą  ilością  wody.  Jeżeli  podrażnienie
skóry utrzymuje  się  – zasięgnąć  porady lekarskiej.  Zanieczyszczone ubranie wyprać
przed ponownym użyciem.

Kontakt z oczami: Przemyć  oczy dużą ilością wody,  jeżeli  podrażnienie  nie  ustąpi  –  zasięgnąć  porady
lekarskiej.

Przewód pokarmowy: Nie powodować odruchów wymiotnych,  ponieważ  środek  może dostać  się  do płuc.
Przepłukać jamę ustną. Jeżeli poszkodowany jest przytomny – podać wodę do picia.
Skontaktować osobę poszkodowaną z lekarzem.

___________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
__________________________________________________________________________________________________

5.1 Środki gaśnicze
Proszki gaśnicze, dwutlenek węgla ( CO2 ), piana gaśnicza.
Woda może być użyta tylko do chłodzenia i zabezpieczenia narażonych
materiałów.

5.2 Procedura przy gaszeniu pożaru:
Produkt  pali  się  lub  wydziela  niebezpieczne  substancje  po  ogrzaniu  go  powyżej  temperatury  zapłonu.  W celu
zabezpieczenia pojemników przed działaniem wysokiej temperatury, należy je chłodzić rozproszonym strumieniem
wodnym. Nie dopuścić do dalszego dopływu cieczy do strefy ognia. Pod kontrolą doprowadzić do samoczynnego
spalenia się lub gasić przy użyciu piany lub proszku. Nie dopuszczać do przedostania się skażonej wody do cieków
wodnych i kanalizacji.

5.3 Sprzęt ochronny:
Kompletne ubranie ochronne, maski gazowe i okulary ochronne.

___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

___________________________________________________________________________________________________

6.1 Środki ochrony osobistej
Standardowa odzież ochronna, kremy ochronne do rąk, unikać kontaktu ze skórą.

6.2 Przy wycieku na lądzie
Usunąć źródła zapłonu (  ogłosić zakaz palenia i  używania  narzędzi  iskrzących  ).  Uszczelnić miejsce  wycieku.
Zapobiec przedostaniu się do ścieków, cieków wodnych i gleby przez tworzenie barier z piasku lub ziemi.. Wyciek
przykryć materiałem (adsorbującym piasek, trociny, ziemia ), zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji.

6.3 Przy wycieku do wody
Nie dopuścić do rozprzestrzeniania się plamy olejowej na powierzchni wody. Przy użyciu specjalnych pochłaniaczy
olej usunąć z powierzchni wody. W przypadku niemożności zapewnienia ochrony, powiadomić lokalne władze i
Straż Pożarną o wyciekach produkty,  który mógłby się dostać do cieków wodnych. Straż Pożarną należy także
zawiadomić w przypadku rozlania się produktu na drodze.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

_________________________________________________________________________________

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE
__________________________________________________________________________________________________

7.1 Postępowanie
Należy obchodzić się z produktem według ogólnie przyjętych zasad BHP. Nie należy dopuszczać do tworzenia się
mgły olejowej na stanowisku pracy. Do przewożenia produktu w beczkach należy stosować odpowiedni sprzęt oraz
obuwie  zabezpieczające  stopy  przed  ewentualnym  przygnieceniem  w  razie  upadku  beczki.  Ze  względu  na
niebezpieczeństwo wypadku – unikać rozlania się cieczy.

___________________________________________________________________________________________________
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7.2 Przechowywanie
Przechowywać  w temperaturze  otoczenia,  w pomieszczeniu  o dostatecznej  wentylacji,  z  dala  od źródeł  ognia.
Pojemniki  muszą  być  szczelnie  zamknięte.  Maksymalna  temperatura  w  czasie  załadunku  /  wyładunku  oraz
magazynowania : 400C.

___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
___________________________________________________________________________________________________

8.1 Przemysłowe limity narażenia:
Składnik Normatyw Wartość Jednostka
Oleje mineralne - faza aerozolu NDS 5 mg/m3

NDSCh 10 mg/m3.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; Dz.U.nr 217/2002 poz. 1833). Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 212/2005 poz. 1769).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.nr 73/2005 poz. 645).

Wentylacja:
Używać lokalnej wentylacji do kontroli mgły olejowej w przypadku ryzyka wdychania par, mgieł lub aerozolu olejowego

8.1.1 Stosowne techniczne środki kontroli
Zastosować odpowiednią wentylację ogólną w pomieszczeniu i miejscową przy stanowisku pracy. Nie wdychać par.

8.1.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
Drogi oddechowe: Produkt nielotny, jeżeli zajdzie potrzeba – założyć maskę z filtrem.
Ręce i skóra: Rękawice olejo – odporne oraz kremy ochronne
Oczy: Okulary ochronne – w przypadku możliwości rozpryskiwania się produktu.
Ochrona skóry: Standardowe ubranie ochronne.

Higiena  pracy:  Obowiązują  przepisy  ogólne  przemysłowej  higieny  pracy.  Nie  dopuszczać  do  przekraczania  w
środowisku miejsca  pracy  dopuszczalnych  stężeń  normatywnych.  Po  zakończeniu  pracy  zdjąć  zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie
palić podczas pracy.  

__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
__________________________________________________________________________________________________

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
a) Wygląd

Ciecz o barwie bursztynowej do jasnobrązowej.
b) Zapach

Olejowy.
c) Próg zapachu

___________________________________________________________________________________________________
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Brak dostępnych danych.
d) pH

Brak dostępnych danych.
e) Temperatura wrzenia

powyżej 200 °C 
f) Temperatura zapłonu, (t.o.) nie niższa niż

130°C
g) Temperatura samozapłonu,

> 250 °C 
h) Palność 

ciecz
i) Właściwości wybuchowe

Nie dotyczy (mieszanina nie stwarza zagrożenia wybuchowego).
j) Właściwości utleniające

Nie dotyczy 
k) Prężność pary, kPa

Brak dostępnych danych.
l) Gęstość w temperaturze 20 °C, g/cm³

ok. 0,8
m) Rozpuszczalność

Nierozpuszczalna w wodzie. Rozpuszczalna w rozpuszczalnikach węglowodorowych.
n) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda

Brak dostępnych danych.
o) Lepkość w temp.40°C, mm²/s

9,0÷11,0

9.2 Inne informacje
Nie są znane.

___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ
___________________________________________________________________________________________________

10.1 Stabilność (termiczna, na światło)
Produkt trwały w warunkach normalnych. Zaczyna się rozkładać w temperaturze
350°C.

10.2 Materiały, jakich należy unikać :
Kontaktu z silnymi utleniaczami ( ciekły chlor lub ozon ).

10.3 Niebezpieczne produkty
W normalnej temperaturze produkt nie ulega rozkładowi. Nadmierne ogrzanie powoduje wydzielenie łatwo palnych
gazów, które mogą być szkodliwe. Podczas spalania wytwarzają się dymy, tlenki węgla, dwutlenek siarki.

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
___________________________________________________________________________________________________

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra:
Produkt praktycznie nietoksyczny.

Wdychanie
W temperaturze otoczenia produkt jest obojętny ze względu na niską lotność Wdychanie oparów podgrzanego 
produktu lub mgły olejowej, może spowodować podrażnienie układu oddechowego i przewodu pokarmowego.

Spożycie
Może powodować nudności, wymioty i biegunkę

Kontakt ze skórą
Długotrwałe i powtarzające się narażenie skóry na kontakt z olejem prowadzi do odtłuszczenia skóry i jej

podrażnienia.

Inne informacje:
Przepracowane oleje mogą zawierać szkodliwe zanieczyszczenia, których stężenie zależy od czasu użytkowania. 
Zanieczyszczenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Ze wszystkimi przepracowanymi olejami należy 
się ostrożnie obchodzić i unikać kontaktu ze skórą.

__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
__________________________________________________________________________________________________

12.1 Ruchliwość :
Produkt nielotny, ruchliwość niska, ze względu na bardzo niską rozpuszczalność w wodzie kumuluje się w ziemi.
Rozlewy mogą mieć działanie penetrujące, powodując zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Produkt trudno ulegający biodegradacji.

12.3 Zdolność do bioakumulacji
Współczynnik  podziału  n-oktanol/woda  dla  oleju  bazowego  wynosi  powyżej  6,  co  wskazuje  na  wysoką
możliwość bioakumulacji oleju w ciele ryb.

12.4 Toksyczność względem środowiska :
Brak danych  o stężeniach  toksycznych  opisywanego  produktu.  Ogólne  dane  literaturowe dla  olejów bazowych
wskazują  na  wartości  LC50  wyższe  od  1000mg/dm³,  co  wskazuje  na  niską  ekotoksyczność.  Produkt  nie
rozpuszczalny w wodzie.  Utworzona warstwa oleju na wodzie może być  powodem bezpośredniego fizycznego
działania na organizmy, może powodować zmiany zawartości tlenu w wodzie ze względu na brak bezpośredniego
kontaktu  powietrza  z  wodą.  Oczekuje  się,  że  produkt  nie  będzie  miał  szkodliwego  działania  na  cały  system
ekologiczny.

___________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
__________________________________________________________________________________________________

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Nie  usuwać  produktu  razem  z  odpadami  komunalnymi,  nie  wprowadzać  do  kanalizacji.  Nie  dopuszczać  do
zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.
Kod odpadów:
13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Zużyte opakowania dokładnie opróżnić. Opakowania wielokrotnego użytku mogą być (po oczyszczeniu) używane
powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dokładnym oczyszczeniu) przekazać do recyklingu.

Specjalne środki ostrożności:
Usuwać  produkt  i  jego  opakowanie  w  sposób  bezpieczny.  Należy  zachować  ostrożność  podczas  operowania
opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały dokładnie oczyszczone.

_________________________________________________________________________________

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
__________________________________________________________________________________________________

ADR/RID, IMDG, IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy.
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy.
14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy.
14.5 Zagrożenia dla środowiska

Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych
ONZ.
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

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

Nie dotyczy.
_________________________________________________________________________________

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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15.1 Przepisy  prawne  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  ochrony  środowiska  specyficzne  dla
mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011).
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
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  (Dziennik  Urzędowy  Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku).
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria
L nr 235 z 5 września 2009 roku).
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  w  sprawie  klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 83 z 30 marca
2010 roku).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018, 2012).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).
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 (Dz. U. nr 217, poz.
1833, 2002 wraz z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr
212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011).
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 
2013).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.
1206, 2001).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. poz. 445, 2012).
Rozporządzenie  (WE)  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  18  grudnia  2006  roku 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  rozporządzenie  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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

___________________________________________________________________________________________________
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sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
___________________________________________________________________________________________________

Informacje  zawarte  w  niniejszej  karcie  charakterystyki,  zaczerpnięte  z  karty  mieszaniny  dostarczonej  przez
producenta, zostały uzupełnione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemysłowej im prof. I. Mościckiego w
Warszawie. 

Inne źródła informacji:
Dane  dla  substancji  zarejestrowanych:  http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-
substances

Informacje  zamieszczone w karcie  charakterystyki  mają  na  celu  opisanie  produktu jedynie  z  punktu wymagań
bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R i zwroty H ( wskazujące rodzaj zagrożenia)  oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii  
użyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:

R 38 Działa drażniąco na skórę.
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące sie 

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R 51/53 Działa  toksycznie  na  organizmy  wodne;  może  powodować  długo  utrzymujące  się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R 62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Repro. Kat. 3 Produkt działający szkodliwie na rozrodczość (płodność) kategorii 3.
Xi Produkt drażniący.
N Produkt niebezpieczny dla środowiska.

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożenia 2.
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1.
Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2.
Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria zagrożenia 1.
Aquatic Chronic 1 Stwarzające  zagrożenie  dla  środowiska  wodnego  –  zagrożenie  przewlekłe,  kategoria

zagrożenia 1.
Aquatic Chronic 2 Stwarzające  zagrożenie  dla  środowiska  wodnego  –  zagrożenie  przewlekłe,  kategoria

zagrożenia 2.
Skróty:
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, 
którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności 
zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone jako 
wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie 
zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany 
roboczej
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sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

133 z 31maja 2010 roku)

vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
DL50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym 
przedziale czasowym
CL50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym 
przedziale czasowym
CE50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej 
wartości
BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w 
wodzie w stanie równowagi
ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. 
Agreement on Dangerous Goods by Road)
RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods 
Code)
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service
WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w 
szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 
(EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie 
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub 
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers"
Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, 
pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina 
lub przedmiot.
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