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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 
Fellowes Shredder Oil   
Nr produktu: 35250, 3505006 
Synonimy: -  
Numer indeksowy: - 
Numer CAS: 120962-03-0 
Numer WE: 601-748-6 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowania zidentyfikowane: 
Środek smarny 
Zastosowania odradzane:  
Wszystkie inne zastosowania niż w/w. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Producent  
Fellowes United Kingdom Ltd. 
Unit 2, Ontario Drive 
New Rossington, Doncaster 
DN11 0BF, UK 
Tel. +44 (0) 1302 836800 
Fax. +44 (0) 1302 836899 
Dystrybutor w Polsce:  
Fellowes Polska SA  
ul. Bandurskiego 94  
05-270 Marki 
Tel. +48 22 205 21 00  
Fax +48 22 481 96 15  
 
 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja substancji zgodnie z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: 
Nie sklasyfikowana jako niebezpieczna.  
 
2.2. Elementy oznakowania: 
Piktogram Nie dotyczy  
Hasło ostrzegawcze Nie dotyczy  
Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia: Nie dotyczy. 
Zwroty P wskazujące środki ostrożności:  Nie dotyczy. 
 
2.3. Inne zagrożenia  
Rezultaty oceny PBT i vPvB: Nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB.  

 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. Substancje  
 

Nazwa 
Zawartość 

w % 
Nr CAS Nr WE 

Nr 
indeksowy 

Nr rejestracji 
Klasyfikacja wg WE 

1272/2008 
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Olej smarny na 
bazie oleju 

rzepakowego 
>99 120962-03-0 601-748-6 - - Niesklasyfikowany 

3.2. Mieszaniny 
Nie dotyczy.  

 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Wdychanie 
Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło, spokój i warunki do odpoczynku. 
Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.  
Kontakt z oczami 
Przy podwiniętych powiekach natychmiast przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej wody (przemywać 
przez co najmniej 15 minut). W międzyczasie wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. 
Zasięgnąć porady lekarza, okulisty w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości 
Kontakt ze skórą 
Nadmiar produktu wytrzeć np. ręcznikiem papierowym. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością 
wody z mydłem i starannie spłukać wodą.  
Połknięcie 
Dokładnie przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów, aby uniknąć zagrożenia zachłyśnięciem i dostaniem 
się produktu do płuc, co może spowodować chemiczne zapalenie płuc. Niezwłocznie zasięgnąć porady 
lekarza.  
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia (potencjalne skutki dla zdrowia) 
Skutki narażenia ostrego: 
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny warunkach narażenia ostrego. Patrz także sekcja 10.  
Skutki narażenia przewlekłego: 
Powtarzająca się i długotrwała ekspozycja na rozpylony olej może spowodować odkładanie się kropli oleju, 
powstawanie ziarniniaków, stan zapalny i zwiększoną częstość występowania infekcji. Produkt nie jest 
klasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narażenia przewlekłego. Patrz także sekcja 10.  
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
z poszkodowanym 
Zalecenia ogólne:  Brak danych. 
Wskazówki dla lekarza: Specjalnych środków pierwszej pomocy nie wskazano. 

 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze: Pożar gasić za pomocą powszechnie stosowanych środków gaśniczych, np. 
alkoholoodporną pianą gaśniczą, ditlenkiem węgla, suchymi proszkami gaśniczymi, piaskiem, rozpyloną 
wodą w zależności od otoczenia i palących się materiałów.  
Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie stosować zwartych strumieni wody.  
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:  
Podczas pożaru mogą wytwarzać się drażniące i toksyczne dymy. Nie wdychać dymów wytwarzających się 
podczas pożaru.  
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W zależności od nasilenia pożaru nosić aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza oraz środki 
ochrony (sprzęt ochronny). Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Zabronić dostępu osobom postronnym do miejsca skażenia.  
Dla osób udzielających pomocy 
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Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nosić zalecane środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 7 i 8). 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, rowów, cieków wodnych. Zawiadomić 
odpowiednie służby w przypadku zanieczyszczenia środowiska.  
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Odpompować uwolniony produkt, a pozostałości zasypać materiałem pochłaniającym ciecze, np. piaskiem, 
ziemią, wermikulitem itp. i zebrać mechanicznie do odpowiedniego pojemnika na odpady.  
Odpady usuwać zgodnie z zaleceniami z sekcji 13. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8. 
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.  

 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Podczas pracy z produktem nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Myć 
ręce przed każdą przerwą w pracy i po jej zakończeniu. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej – 
patrz sekcja 8.  
Informacje o ochronie przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:  
Zachować ostrożność podczas korzystania z produktu w pobliżu źródła ciepła, iskier, lamp kontrolnych, 
elektryczności statycznej i otwartego ognia. 
Stosować się do zaleceń umieszczonych na etykiecie.  
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
W opróżnionym pojemniku pozostają resztki produktu (ciecz i/lub opary), które mogą być niebezpieczne. Nie 
zgniatać pojemnika, nie ciąć, nie spawać, nie lutować, nie wiercić, nie szlifować ani nie wystawiać 
pojemników na działanie ciepła, płomieni, iskier, elektryczności statycznej lub innych źródeł zapłonu; 
pojemniki mogą eksplodować i spowodować obrażenia ciała lub śmierć. 
Nie należy ponownie napełniać ani czyścić pojemników, ponieważ pozostałości są trudne do usunięcia. Puste 
beczki powinny być całkowicie opróżnione, zatkane i przekazane do punktu regeneracji beczek. Wszystkie 
pozostałe pojemniki należy usunąć w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z przepisami. Odpady 
usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od żywności, napojów i paszy dla zwierząt. 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak informacji dotyczących szczególnych zastosowań końcowych.  

 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli  
Nie zawiera składników o określonych w Polsce wartościach NDS w powietrzu środowiska pracy. 
Ustalony w Polsce normatyw higieniczny dla olejów mineralnych.  
Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych 
Frakcja  wdychalna 
NDS - 5 mg/m3; NDSCh - nie określono; NDSP - nie określono.  
Metoda oznaczania: 
PN-77/Z-04108/00 Badania zawartości olejów. Zakres normy 
PN-77/Z-04108/01 Badania zawartości olejów. Oznaczanie olejów (mgła) na stanowiskach pracy metodą 
spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni  
PN-80/Z-04108/02 Badania zawartości olejów. Oznaczanie olejów (mgła) na stanowiskach pracy metodą 
spektrometrii absorpcyjnej w nadfiolecie.  
PN-88/Z-04108/04 Badania zawartości olejów. Oznaczanie fazy ciekłej olejów mineralnych na stanowiskach 
pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni 
W USA ustalona wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia dla aerozolu olejowego wynosi 5 mg/m3, 
jako wartość średnia dla 8-godzinnego dnia pracy. 
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Dopuszczalne wartości stężenia substancji – składników produktu w materiale biologicznym: 
Nie określono  
Wartości DNEL substancji – składników produktu w warunkach narażenia ostrego i przewlekłego:  
Nie określono 
DNEL – Derived No-Effect Level – Oszacowany poziom narażenia, przy którym nie stwierdza się szkodliwych 
skutków. 
Wartości PNEC substancji – składników produktu dla środowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni 
ścieków: 
Nie określono. 
PNEC – Predicted No-Effect Concentration – Oszacowana wielkość stężenia, przy którym nie stwierdza się 
szkodliwych skutków. 
8.2. Kontrola narażenia 

 
Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowiskach pracy, także miejscową wyciągową w razie potrzeby..  
Ochrona dróg oddechowych:  
Nie ma potrzeby w warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami. W ograniczonych lub zamkniętych 
przestrzeniach, w razie potrzeby korzystać z odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, np.  
z aparatów oddechowych z niezależnym dopływem powietrza. 
Ochrona oczu: 
Nie ma potrzeby w warunkach stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem. Unikać zanieczyszczenia 
oczu. Stosować okulary ochronne lub osłonę twarzy, jeśli istnieje możliwość kontaktu z oczami. 
Ochrona rąk:  
Nie ma potrzeby w warunkach stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem. W warunkach przedłużonego 
lub powtarzanego kontaktu ze skórą stosować rękawice ochronne odporne na działanie czynników 
chemicznych.  
Ochrona ciała:  
Standardowa odzież robocza, fartuchy, wykonane z materiału nie przepuszczającego oleju..  
Zalecenia ogólne: 
Myć ręce przed każdą przerwą w pracy i po jej zakończeniu. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie 
wdychać par i aerozoli. Unikać długotrwałego lub powtarzanego zanieczyszczenia skóry. Zdjąć 
zanieczyszczone obuwie i dokładnie oczyścić przed ponownym użyciem; nie stosować obuwia, jeśli 
nasiąknęło olejem. Produkt można łatwo usunąć ze skóry za pomocą bezwodnych środków do czyszczenia 
rąk, a następnie umyć dokładnie wodą z mydłem. Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas pracy  
z produktem.  
Kontrola narażenia środowiskowego 
Unikać zanieczyszczenia środowiska. 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.  
Wygląd: Ciecz, rzadka.  
Barwa: Jasnobursztynowy, złotawy. 
Zapach: Łagodny  
Wartość pH: Nie dotyczy.  
Szybkość parowania: 0 
Temperatura topnienia: Nie ma danych.  
Temperatura topnienia: Nie ma danych. 

Temperatura zapłonu: >282°C (>540°F) tygiel otwarty Clevelanda  
Granice stężeń wybuchowych: Nie ma danych.  
Prężność par: Nie dotyczy. 
Gęstość par: Nie dotyczy. 
Gęstość względna (woda=1): 0,905  

Rozpuszczalność w wodzie: 0 w 20°C 
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Lepkość względna w temp. 37,8°C (100° F): 190 SUS  
Lotność: 0 
Stabilność: Stabilny w normalnych warunkach. 
9.2 Informacje dodatkowe:  
Nie ma danych.  

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1 Reaktywność:  
Nie ma specyficznych zagrożeń związanych z reaktywnością produktu. 
10.2 Stabilność chemiczna 
Produkt stabilny w zalecanych warunkach składowania i stosowania – patrz sekcja 7. Nie ulega 
niebezpiecznej polimeryzacji. 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami, takimi jak ciekły chlor, stężony tlen, podchloryn sodu, podchloryn 
wapnia itp. Kontakt z silnymi utleniaczami grozi wybuchem. 
10.4 Warunki, których należy unikać  
Unikać kontaktu z materiałami niezgodnymi.  
10.5 Materiały niezgodne 
Patrz 10.3  
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Podczas spalania mogą wytwarzać się drażniące i toksyczne dymy.  

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Substancja 
Istotne klasy zagrożenia:  
Nie ma danych dla produktu.  
a) Toksyczność ostra 
Metodą obliczeniową, produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narażenia ostrego. Patrz 
także sekcja 2. 
b) Działanie żrące/drażniące na skórę 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
f) Działanie rakotwórcze 
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
g) Działanie szkodliwe na rozrodczość 
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
h) Toksyczność dla narządów docelowego działania toksycznego:  
Narażenie jednorazowe:  
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
Narażenie powtarzane:  
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.  
i) Zagrożenie aspiracją:  
Nie ma danych dla produktu. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie w tej klasie  
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia 
Skutki narażenia ostrego: 
Produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narażenia ostrego.  
Skutki narażenia przewlekłego: 
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Powtarzająca się i długotrwała ekspozycja na rozpylony olej może spowodować odkładanie się kropli oleju, 
powstawanie ziarniniaków, stan zapalny i zwiększoną częstość występowania infekcji. Produkt nie jest 
zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narażenia przewlekłego.  

 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 
Toksyczność ostra dla środowiska wodnego 
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Jednakże 
pokrycie roślin i zwierząt produktami ropopochodnymi może mieć szkodliwe lub śmiertelne skutki. Olej 
smarny (mineralny) na bazie ropy naftowej unosi się na wodzie. W stojących lub wolno płynących ciekach 
wodnych warstwa oleju może pokryć dużą powierzchnię. W efekcie warstwa oleju może ograniczyć lub 
zupełnie uniemożliwić naturalny transport tlenu atmosferycznego do wody. Jeśli warstwa oleju nie zostanie 
usunięta, z czasem tlen w wodzie wyczerpie się w stopniu wystarczającym do spowodowania śmierci ryb lub 
powstania środowiska beztlenowego. 
Nie dopuszczać do zrzutu produktu do wód i kanalizacji.  
Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego 
Nie ma danych dla produktu. 
Toksyczność dla mikroorganizmów 
Nie ma danych dla produktu.  
Toksyczność dla organizmów w środowisku lądowym 
Nie ma danych dla produktu. 
Toksyczność dla środowiska atmosferycznego 
Nie ma danych dla produktu. 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Nie ma danych dla produktu. 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Nie ma danych dla produktu. 
12.4. Mobilność w glebie 
Nie ma danych dla produktu.  
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych 

 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Postępowanie z odpadami produktu 
Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, rowów, cieków wodnych.  
Produkt i jego opakowanie należy usuwać w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Klasyfikacja odpadów:  
Nie określono.  
Końcowa klasyfikacja odpadów zależy od miejsca i sposobu zastosowania produktu. 
Sposób likwidacji odpadów:  
Całkowicie opróżniać pojemniki. Nieczyszczone pojemniki traktować jak odpady produktu. Nie usuwać etykiet 
z opróżnionych pojemników. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony 
Środowiska. 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie krajowym i międzynarodowym. 
ADR/RID – Transport drogowy i kolejowy. 
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ADN – Transport wodami śródlądowymi. 
IMDG – Transport morski.  
IATA – Transport morski.  
14.1. Numer UN: Nie dotyczy. 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa: Nie dotyczy. 
14.3. Klasa (y) zagrożenie w transporcie: Nie dotyczy. 
14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy.  
14.5. Zagrożenia dla środowiska: Nie  
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nie dotyczy. 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie dotyczy 
 

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny 
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) i 
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 (z późniejszymi 
zmianami). 
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 (z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322 z 
późniejszymi zmianami. 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich 
mieszanin. Dz. U. 2015 nr 0, poz. 208. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. poz. 817, 
2014 r. z późn.zm. 
Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i 
trzeciej listy indykatywnych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U.05.259.2173). 
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.05.11.86) z późn.zm. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014, 
poz.1923). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21) z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U.2013.0. 
888) z późn.zm. 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa substancji – składników produktu – nie została dokonana. 

 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

Produkt nie zawiera polichlorowanych bifenyli (PCB) 
Produkt nie zawiera wykrywalnych ilości żadnej z substancji wymienionych przez stan Kalifornia jako mające 
toksyczny wpływ na rozrodczość.  
Nie zawiera substancji toksycznych w ilości większej niż 1% lub 0,1% (substancje rakotwórcze). 
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Znaczenie użytych w karcie skrótów. 
ADR: L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) 
(Europejska konwencja dotycząca międzynarodowego transportu drogowego materiałów niebezpiecznych). 
ADN (European Agreement Concerning The Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) – 
Transport wodami śródlądowymi.  
IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych). 
PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do Bioakumulacji i Toksyczna.  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Przepisy dotyczące 
międzynarodowego transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. 
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do Bioakumulacji.  
Przyczyna aktualizacji:  
Aktualizacja karty zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. oraz jego 
sprostowaniem z dnia 17-01-2017 r. 
Kartę opracowano na podstawie angielskiej karty charakterystyki, z dnia 19.06.2018 r., dostarczonej przez 
producenta z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i mieszanin 
chemicznych przez firmę Eko-Futura Sp. z o.o.: www.ekofutura.com.pl.  
Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w 
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.  
Karta nie jest świadectwem jakości produktu. 
Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego 
produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.  
Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także 
ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub 
niewłaściwego zastosowania produktu. 
 

Koniec karty charakterystyki  


