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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu:

A15+ 1-Step Allround Polish,
Art.: 10211/13A1

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania
substancji lub mieszaniny, oraz zastosowania
odradzane:

Pasta polerska

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty
charakterystyki:

ShineON
ul. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
tel .500 140 002 (8-16)

1.4. Numer telefonu alarmowego:

500 140 002 (8-16) informacja o produkcie,
112 ( ogólny telefon alarmowy),
998 ( straż pożarna),
999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mieszanina sklasyfikowana metoda obliczeniowa z uwzględnieniem właściwości
fizykochemicznych oraz rzeczywistych stężeń.
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zagrożenia dla człowieka: brak
Zagrożenia dla środowiska: brak
Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: brak
2.2. Elementy oznakowania:
Według rozporządzenia (EC) nr 1272/2008:
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zagrożeń fizycznych: brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia: brak
Uzupełniające zwroty informujące o niektórych substancjach lub mieszaninach:
EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Według dyrektywy 67/548/WE i 1999/45/WE:
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Napisy dodatkowe: Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego
działalność zawodową.
Zawiera ekstrakt grejpfruta może wywoływać reakcje alergiczne.
2.3. Inne zagrożenia:
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII
rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były prowadzone.
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Sekcja 3: Skład/ informacja o składnikach
3.1. Substancja:
Nie dotyczy.
3.2. Mieszanina:
Węglowodory C11-C13, izoalkany, <2% aromatów
Numer rejestracyjny (REACH)
Numer indeksowy
Numer WE
Numer CAS
Stężenie %
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008

01-2119456810-40-XXXX
920-901-0 (REACH-IT List-Nr.)
--5-15
Xn R65-66
Asp. Tox. 1, H304

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Numer rejestracyjny (REACH)
Numer indeksowy
Numer WE
Numer CAS
Stężenie %
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008

649-422-00-2
265-149-8
64742-47-8
1-10
Xn, R65-66
Asp. Tox. 1, H304

Destylaty lekkie parafinowe obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Numer rejestracyjny (REACH)
Numer indeksowy
649-468-00-3
Numer WE
265-158-7
Numer CAS
64742-55-8
Stężenie %
1-5
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG
Xn, R65
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 Asp. Tox. 1, H304
1-deken, dimer, uwodorniony
Numer rejestracyjny (REACH)
Numer indeksowy
Numer WE
Numer CAS
Stężenie %
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008

500-228-5 (NLP)
68649-11-6
0,1-0,25
Xn, R65
Asp. Tox. 1, H304

Opis zwrotów R i H znajduje się w punkcie 16 Karty
Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Uwagi ogólne
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub
odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę.
Wdychanie
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże. W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia dróg
oddechowych skonsultować się natychmiast z lekarzem. W razie potrzeby zastosować sztuczne
oddychanie.
Skóra
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Zdjąć natychmiast skażoną odzież, umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Nie stosować środków
zobojętniających. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się zmian na skórze skonsultować się z
lekarzem.
Oczy
Przemywać oczy dużą ilością letniej wody, przez kilkanaście minut (przy odwiniętych powiekach),
unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku
zanieczyszczenia jednego oka, chronić w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem.
Usunąć w trakcie przemywania szkła kontaktowe. Nie stosować środków zobojętniających. Zapewnić
poszkodowanemu konsultację okulistyczną.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich
płukania.
Połknięcie
Nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany jest całkowicie przytomny należy dokładnie wypłukać
usta wodą. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, podać wodę do picia. W przypadku wystąpienia
objawów podrażnienia przewodu pokarmowego skonsultować się z lekarzem, jeżeli to możliwe
pokazać opakowanie, etykietę lub kartę charakterystyki.
UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić zatrutemu spokój,
chronić przed utratą ciepła, kontrolować oddech i puls. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczonej.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy, oraz skutki narażenia
Preparat ma właściwości drażniące, przede wszystkim działa drażniąco w przypadku kontaktu z
oczami. W przypadku przedłużonego kontaktu może spowodować podrażnienie skóry. Produkt jest
mało toksyczny drogą pokarmową, połknięcie może jednak spowodować podrażnienie błon śluzowych
jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego. Narażenie inhalacyjne na pary lub aerozol w wysokim
stężeniu może spowodować podrażnienie dróg oddechowych (kaszel, utrudnione oddychanie).
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym.
Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę/opakowanie personelowi medycznemu udzielającemu pomocy.
Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe i wspomagające.
Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki Gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piana odporna na alkohol, rozproszone prądy wody lub mgła
wodna.
Niewłaściwe środki gaśnicze:
Zwarte prądy wody.
Rozproszone prądy wody mogą być stosowane do chłodzenia pojemników, rozcieńczania wycieków
do niepalnych mieszanin, rozpraszania par.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny:
Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego:
W środowisku pożaru powstają tlenki węgla i toksyczne produkty rozkładu termicznego (pirolizy).
Unikać wdychania produktów spalania – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
5.3. Informacje dla straży pożarnej:
Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. W
przypadku pożaru obejmującego duże ilości produktu, usnąć/ewakuować z obszaru zagrożenia
wszystkie osoby postronne. Pożar gasić z bezpiecznej odległości, zza osłon lub przy użyciu
bezzałogowych działek. Wezwać ekipy ratownicze. Zamknięte pojemniki narażone na działanie
ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi prądami wody z bezpiecznej odległości
(groźba wybuchu), o ile to możliwe i bezpieczne usunąć je z obszaru zagrożenia. Po usunięciu z
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obszaru zagrożenia kontynuować zraszanie do momentu całkowitego schłodzenia. Nie dopuścić do
przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych. Powstałe ścieki i
pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w aparaty
oddechowe z niezależnym dopływem powietrza oraz pełną odzież ochronną.
Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych:
Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w
likwidacji skutków zdarzenia. W razie konieczności zarządzić ewakuację. Wezwać Państwową Straż
Pożarną, ekipy ratownicze oraz Policję Państwową. W akcji ratunkowej mogą brać udział jedynie
osoby przeszkolone, wyposażone we właściwą odzież i sprzęt ochronny.
Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Nie wdychać par. Uwaga: ryzyko poślizgnięcia się na
produkcie.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
O ile to możliwe i bezpieczne zlikwidować lub ograniczyć uwalnianie produktu (ograniczyć dopływ
cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). Nie dopuścić do
przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód i gleby. Ograniczyć rozprzestrzenianie się
rozlewiska przez obwałowanie terenu. Powiadomić odpowiednie służby bhp, ratownicze i ochrony
środowiska oraz organy administracji.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia:
Małe ilości uwolnionej cieczy absorbować obojętnym, niepalnym materiałem chłonnym (np. ziemia,
piasek, wermikulit), zebrać do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady. Unieszkodliwiać
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie potrzeby, w celu usunięcia produktu / materiału
chłonnego zanieczyszczonego produktem, skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm trudniących
się transportem i likwidacją odpadów.
6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Odnieść się również do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.
Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
- Podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy dotyczące BHP zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 z 2003r., poz. 1650 z późn.
zm.: Dz. U. nr 49/2007 r., poz. 330, Dz. U. nr 108/2008 r., poz.690). Przestrzegać zaleceń zawartych
w informacji technicznej dostarczonej przez producenta.
- Podczas pracy z produktem należy zapewnić skuteczna wymianę powietrza (wentylacja ogólna
pomieszczenia i miejscowa wywiewna).
- Należy zapobiegać tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stężeń oparów i nie dopuszczać do
powstawania stężeń wyższych niż dopuszczalne dla pomieszczeń roboczych.
- Otwieranie i obchodzenie się ze zbiornikami powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej
ostrożności.
- Nie jeść, nie pić i palić tytoniu w obszarze, w którym materiał ten jest przechowywany,
przemieszczany i przetwarzany.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu oraz wdychania produktu.
- Unikać wdychania pyłu, cząsteczek stałych, aerozolu lub mgły rozpylonej cieczy, które powstają na
skutek stosowania tego preparatu. Unikać wdychania pyłu powstającego w trakcie szlifowania.
- Pracownicy powinni umyć ręce i twarz po zakończeniu pracy z produktem oraz przed jedzeniem,
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piciem i paleniem tytoniu.
- Do opróżniania nie wolno stosować ciśnienia, ponieważ pojemnik ten nie jest pojemnikiem
ciśnieniowym.
- Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (sekcja 8).
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności:
- Przy stosowaniu i magazynowaniu tej substancji należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz.
719).
- Zwracać uwagę na ostrzeżenia na etykietach.
- Magazynować wyłącznie w certyfikowanych, oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, iskier oraz innych źródeł zapłonu. Nie wolno
używać narzędzi wytwarzających iskry.
- Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Nie palić, nie używać zapałek ani zapalniczek. Zakaz wstępu osobom nieupoważnionym.
- Otwarte pojemniki należy dokładnie zamknąć i trzymać w pozycji pionowej, aby uniknąć wycieku.
- Składować na twardym podłożu.
- Przechowywać w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowywać z dala od silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasów.
- Nie wylewać zawartości pojemników do kanalizacji, wód powierzchniowych lub podziemnych (dot.
to również wyrzucania pustych pojemników).
7.3. Specyficzne zastosowania końcowe:
Nie dotyczy.
Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry kontroli zagrożeń:
GB/PL
Nazwa chemiczna
Węglowodory C11-C13, izoalkany <2% aromatów
NDS: NDSCh: WEL-TWA: 1200 mg/m3 (łańcuchy normalne
3
i rozgałęzione > = C7 (WEL) 600 mg/m
WEL-STEL: 2(II) AGV
(AGW)
BMGV: Inne Informacje: -

Stężenie: 5 -15%

GB/PL
Nazwa chemiczna
olej naftowy
NDS: NDSCh: 3
WEL-TWA: 1200 mg/m (łańcuchy normalne
WEL-STEL: 2(II) AGV
i rozgałęzione > = C7 (WEL) 600 mg/m3
(AGW)
BMGV:Inne Informacje:-

Stężenie 1 -10%

GB/PL
Nazwa chemiczna
Tlenek glinu
NDS: pył/pył respirabilny 2,5/1,2 mg/m3
NDSCh: WEL-TWA: pył/pył respirabilny 10/4 mg/m3
WEL-STEL: 10 mg/m3 (ACGHI)
BMGV:
Inne Informacje:

Stężenie

NDS, NDSCh, NDSP - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 05. nr 212 poz.
1769, Dz.U. 07 nr 161 poz.1142 oraz Dz.U. 09 nr 105 poz.873 oraz Dz.U. 10 nr 141 poz. 950 oraz
Dz.U. 12 nr 274 poz. 1621).
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GB/PL NDS = Najwyższe dopuszczalne stężenie (8 godz., Polska) | NDSCh = Najwyższe
dopuszczalne stężenie chwilowe (15 min., Polska) NDSP = Najwyższe dopuszczalne stężenie
pułapowe (Polska) | WEL-TWA = Wartości graniczne narażenia na stanowisku pracy
– Wartość graniczna narażenia długoterminowego (8 - godzinny okres referencyjny TWA (=czasowa
średnia ważona)) EH40. AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (wartość graniczna narażenia na
stanowisku prac, Niemcy). | WEL-TWA = Wartości graniczne narażenia na stanowisku pracy –
Wartość graniczna narażenia krótkoterminowego (15-minutowy okres referencyjny). | BMGV
=Biologiczna zalecana wartość progowa monitorowania EH40 BGW = "Biologischer Grenzwert"
(biologiczna wartość graniczna, Niemcy) | Inne informacje: Sen = Może powodować astmę zawodową.
Sk = Może być absorbowany przez skórę. Carc = Może powodować raka i/lub dziedziczne wady
genetyczne.
Tlenek glinu
Obszar
zastosowania
Konsument
Przemysł
Handel

Droga
narażenia/przedział
środowiskowy
Człowiek – droga
pokarmowa
Człowiek – drogi
oddechowe
Człowiek – drogi
oddechowe
Oczyszczalnie
ścieków

Skutek dla
zdrowia

Deskryptor

Wartość

Jednostka

Długotrwały

DNEL

6,22

mg/kg
bw/day

Długotrwały

DNEL

3

mg/m

3

Długotrwały

DNEL

3

mg/m

3

PNEC

20

mg/l

Uwagi

8.2. Kontrola narażenia
Układ oddechowy:
W normalnych warunkach pracy, przy dostatecznej wentylacji nie jest wymagana; w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem typu A2 P2 (EN 14387) kolor
pochłaniacza brązowy, biały lub aparaty izolujące drogi oddechowe. W przypadku prac w ograniczonej
przestrzeni, niedostatecznej zawartości tlenu w powietrzu, dużej niekontrolowanej emisji lub innych
okoliczności, kiedy maska z pochłaniaczem nie dają dostatecznej ochrony stosować aparat
oddechowy z niezależnym dopływem powietrza.
Skóra i ciało:
Ubranie ochronne składające się z bluzy zapiętej pod szyją i zapiętymi mankietami, spodni
wyłożonych na buty. Obuwie ochronne olejoodporne, antypoślizgowe. W miejscach występowania
strefy zagrożonej wybuchem zarówno ubranie wierzchnie jak i buty powinny mieć możliwość
odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Spodnie wyłożone na cholewki butów.
W celu ochrony narażonej skóry zaleca się stosowanie kremów nawilżających, ale nie należy ich
stosować bezpośrednio po kontakcie z produktem.
Ręce:
Nosić rękawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na działanie produktu (np. neoprenowe,
winylowe, nitrylowe zgodne z normą EN374). Zaleca się regularne zmienianie rękawic i
natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania,
przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).
Oczy/twarz:
W przypadku długotrwałego narażenia lub zagrożenia pryśnięciem cieczy do oka stosować okulary
ochronne w szczelnej obudowie (typu gogle) zgodne z normą EN 166. Zaleca się wyposażenie
miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu.
8.3. Kontrola narażenia środowiska:
Należy rozważyć zastosowanie środków ostrożności w celu zabezpieczenia terenu wokół
zbiorników magazynowych. Brak informacji na temat produktu.
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Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:
Parametr
Wartość
Postać
Pasta
Kolor
Jasno zielony
Zapach
Charakterystyczny
Próg zapachu
Brak danych
Wartość pH
8-8,2
o
Temperatura topnienia/krzepnięcia
> 35 C
o
Temperatura wrzenia
> 100 C
o
Temperatura zapłonu
ok 65 C
Temperatura samozapłonu
Nie wyznaczono
Szybkość parowania
Nie wyznaczono
Granica wybuchowości
Nie wyznaczono
Prężność par
Nie wyznaczono
Gęstość
1 g/cm³.
Rozpuszczalność w wodzie (20ºC) i w innych
Miesza się z wodą - dyspersja
rozpuszczalnikach
Współczynnik podziału n-oktanol/woda
Nie wyznaczono
Temperatura rozkładu
Nie wyznaczono
o
Lepkość
10000-15000 mPas (20 C)
Pary mogą tworzyć wysoce łatwopalne
Właściwości wybuchowe
mieszaniny z powietrzem
Gęstość par
Brak danych
LZO
Nie dotyczy
Właściwości utleniające
Nie dotyczy
9.2. Inne informacje.
Brak
Sekcja 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność:
Patrz także podrozdziały od 10.4-10.6.
Ten produkt nie był testowany.
10.2. Stabilność chemiczna:
Patrz także podrozdziały od 10.4-10.6.
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią.
10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji:
Patrz także podrozdziały od 10.4-10.6.
Nie są znane.
10.4. Warunki których należy unikać:
Patrz sekcja 7.
Nieznane.
10.5. Materiały niezgodne:
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:
Patrz także podrozdziały od 10.4-10.6.
Nie są znane. Produkty spalania mogą stwarzać zagrożenie, patrz sekcja 5.2.
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Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
Brak danych na temat samego produktu. Preparat ten został oceniony zgodnie ze zwykle stosowana
metoda określoną przez Dyrektywę Unii Europejskiej ,,Dangerous preparations Directive 1999/45/WE’’
i został odpowiednio zaklasyfikowany pod kątem toksyczności. Szczegóły podano w sekcjach 2 i 3.
A15+ 1-Step Allround Polish,
Art.: 10211/13A1
Toksyczność/działanie Próg
Wartość Jednostka Organizm Metoda
Uwaga
graniczny
badawcza
Toksyczność ostra, poprzez
spożycie:
Toksyczność ostra, przez
skórę:
Toksyczność ostra, poprzez
wdychanie:
Działanie żrące/drażniące na
skórę:
Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy:
Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę:
Działanie mutagenne na
komórki rozrodcze:
Rakotwórczość:
Szkodliwe działanie na
rozrodczość:
Działanie toksyczne na
narządy docelowe narażenie jednorazowe
(STOT-SE)
Działanie toksyczne na
narządy docelowe - narażenie
powtarzane (STOT-RE):
Zagroženie spowodowane
aspiracją:
Działanie drażniące na drogi
oddechowe:
Toksyczność dla dawki
powtarzalnej:
Objawy:
Inne informacje:

b. d
b. d
b. d.
b. d.
b. d.

b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
b. d.

b. d.

b. d.
b. d.
b. d.
b. d.
Klasyfikacja
zgodnie z
procedurą
obliczeniową

Węglowodory, C11-C14, izoalkany <2% aromatów
Toksyczność/działanie Próg
Wartość Jednostka
graniczny
Toksyczność ostra, poprzez
spożycie:
Toksyczność ostra, przez
skórę:
Toksyczność ostra, poprzez
wdychanie:
Działanie żrące/drażniące na

Organizm

Metoda
badawcza

LD50

>5000

mg/kg

Szczur

OECD 401

LD50

>5000

mg/kg

Królik

OECD 402

LC50

>5000

mg/m³/8h

Szczur

OECD 403

Królik

OECD 404

Uwaga

24h

Negatywne
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Węglowodory, C11-C14, izoalkany <2% aromatów
skórę:
Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy:
Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę:
Działanie mutagenne na
komórki rozrodcze:
Rakotwórczość:
Szkodliwe działanie na
rozrodczość:

Królik

OECD 405

Negatywne

Świnka
morska
Mysz/szczur

OECD 406

Negatywne

OECD
476/471/474/478
OECD 453

Negatywne

Szczur

Działanie toksyczne na
narządy docelowe narażenie jednorazowe
(STOT-SE)
Działanie toksyczne na
narządy docelowe - narażenie
powtarzane (STOT-RE):
Zagroženie spowodowane
aspiracją:
Działanie drażniące na drogi
oddechowe:
Toksyczność dla dawki
powtarzalnej:
Objawy:

Negatywne

Tak
b. d.
b. d.
Bóle głowy,
nudności

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Toksyczność/działanie Próg
Wartość Jednostka
graniczny
Toksyczność ostra, poprzez
spożycie:
Toksyczność ostra, przez
skórę:
Toksyczność ostra, poprzez
wdychanie:
Działanie żrące/drażniące na
skórę:
Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy:
Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę:

Organizm

LD50

>5000

mg/kg

Szczur

LD50

>3000

mg/kg

Królik

LC50

>5

mg/m³/4h

Szczur

Uwaga

Niedrażniący

Nieuczulając
y

LD50

1-deken, dimer, uwodorniony
Toksyczność/działanie Próg
graniczny
Toksyczność ostra, poprzez
spożycie:

Metoda
badawcza

Niedrażniący

Destylaty lekkie parafinowe obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Toksyczność/działanie Próg
Wartość Jednostka Organizm
graniczny
Toksyczność ostra, poprzez
spożycie:

Negatywne
Brak
dowodów
takiego
działania
Negatywne

LD50

>5000

mg/kg

Szczur

Wartość

Jednostka

Organizm

>2000

mg/kg

Szczur

Metoda
badawcza

Uwaga

Metoda
badawcza

Uwaga
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Toksyczność ostra, przez
skórę:
Działanie żrące/drażniące na
skórę:
Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy:
Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę:

Tlenek glinu
Toksyczność/działanie
Toksyczność ostra, poprzez
spożycie:
Objawy
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LD50

>2000
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Szczur
Niedrażniący
Niedrażniący

Nieuczulając
y

Próg
graniczny

Wartość

Jednostka

Organizm

LD50

>5000

mg/kg

Szczur

Metoda
badawcza

Uwaga

Zaparcia

Sekcja 12: Informacje ekologiczne
Więcej informacji na temat możliwych skutków dla środowiska znajduje się w sekcji 2.1. (klasyfikacja)
A15+ 1-Step Allround Polish,
Art.: 10211/13A1
Toksyczność/d
ziałanie

Próg graniczny

Czas

Wartość

Jednostka

Organizm

Metoda
badawcza

Toksyczność dla
ryb:
Toksyczność dla
dafni:
Toksyczność dla
alg:
Trwałość i
zdolność do
rozkładu:
Zdolność do
bioakumulacji:
Mobilność w
glebie:
Wyniki oceny
właściwości PBT i
vPvB:
Inne szkodliwe
skutki działania:

Uwaga
b. d
b. d
b. d.
b. d.

b. d.
b. d.
b. d.

b. d.

Węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatów
Toksyczność/
działanie

Próg graniczny

Czas

Wartość

Jednostka

Organizm

Toksyczność dla
ryb:
Toksyczność dla
dafni:
Toksyczność dla
alg:

LL50

96h

>1000

Oncorhynchus
mykiss

b. d

NOELR
ELO
ELO
NOELR

21d
48h
72h
72h

1
1000
>1000
>1000

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Daphnia
magna

b. d

Pseudokircher
iella
subscapitata

b. d.

28d

31,3

%

Zdolność do
bioakumulacji:

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Metoda
badawcza

Uwaga

b. d.
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/działanie

Próg graniczny
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Toksyczność
dla ryb:
Toksyczność
dla alg:
Trwałość i
zdolność do
rozkładu:
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Jednostka

LC50
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mg/l

IC50

>100

mg/l

Organizm
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Metoda
badawcza

Uwaga

Łatwo
biodegradow
alny

1-deken, dimer, uwodorniony
Toksyczność
/działanie

Próg graniczny

Czas

Wartość

Jednostka

Toksyczność
dla alg:
Trwałość i
zdolność do
rozkładu:

EC50

72h

>1000

mg/l

Organizm

Metoda
badawcza

Uwaga

Nie łatwo
biodegradow
alny

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt:
Kody odpadu są zaleceniami opartymi o spodziewane użycie produktu. W szczególnych przypadkach można
stosować inne metody (2001/118/EC,2001/119EC, 2001/573/EC)
Nr kodu dla odpadów :
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
Opakowanie:
Nr kodu dla odpadów
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
Zalecenia: Uważnie i możliwie dokładnie opróżnić.
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z dnia 08 października 2001r.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 2001).
- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638,
2001).
- Ustawa z dnia 19 grudnia 20002r. O zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 7, poz. 78, 2003).
Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu
Produkt nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR
(transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport śródlądowy), IMDG (transport morski),
ICAO/IATA (transport lotniczy).
14.1 Numer UN (numer ONZ).
Nie dotyczy
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN.
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Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie.
Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania.
Nie dotyczy
14.5. Zagrożenie dla środowiska
Nie dotyczy
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników.
Nie dotyczt
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC.
Nie dotyczy
Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy dotyczące ochrony ludzi bądź środowiska.
1. Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Z 2011
Nr 63, poz. 322).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.2012.445)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociągów oraz pojemników służących do przechowywania lub zawierających substancje
niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne.(Dz. U. 2012 Poz. 601)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz 140)
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz. U.
Nr 215 poz.1587 i 1588) - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r, ( Załącznik II
- Wytyczne do sporządzenia Kart Charakterystyki)
9. 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.
10. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego.
Nie dotyczy.
Sekcja 16: Inne informacje
Dane zawarte w karcie odnoszą się do produktu w postaci handlowej.
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z WE nr 1272/2008 (CLP) została dokonana:
Nie dotyczy
Brzmienie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:
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R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R66 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Wyjaśnienia skrótów i akronimów:
NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
DNEL - Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
PNEC - Przewidywane Stężenie Niepowodujący Zmian w Środowisku
RID
- Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
LD50
- Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
LC50
- Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT
- (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
WEL-TWA - Wartości graniczne narażenia na stanowisku pracy – Wartość graniczna narażenia
długoterminowego (8 - godzinny okres referencyjnyTWA - czasowa średnia ważona)
AGW - "Arbeitsplatzgrenzwert" (wartość graniczna narażenia na stanowisku prac, NiemcyBMGV
=Biologiczna zalecana wartość progowa monitorowania EH40.
BGW = "Biologischer Grenzwert" (biologiczna wartość graniczna, Niemcy)
Sen = Może powodować astmę zawodową
Sk = Może być absorbowany przez skórę.
Carc = Może powodować raka i/lub dziedziczne wady genetyczne.
Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżące dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i
wiedze posiadana przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych
właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w składowaniu, stosowaniu i transporcie
produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.
Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich pracowników, którzy maja kontakt na stanowisku pracy z
produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie. Produkt nie może być bez pisemnej
zgody używany w żadnym innym celu, aniżeli podanym w pkt.1 Karty Charakterystyki.
Karta charakterystyki opracowana została przez firmę Pro-Perfekt, biuro@pro-perfekt.pl.
Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez
uprzedniej zgody autorów jest zabronione.

