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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa : NAWILŻACZ DO PALCÓW 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Produkt wykorzystywany do przewracania stron 
 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

SOCIETE BIC 
14, Rue Jeanne d'Asnières 
92611 CLICHY Cédex 
T +33 01 45 19 52 00 - F +33 01 45 19 52 99 
Bic.Contact@bicworld.com 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
 

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu pogotowia 

Polska Warsaw Poison Control and Information 
Centre 
Praski Hospital 

Al. Solidarnosci 67 
P-03 401 Warszawa 

+48 22 619 66 54 
+48 22 619 08 97 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszanina/Substancja: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z 
Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH) 

Nie sklasyfikowany 
 

 
 

 
  

Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska 

Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka pod warunkiem, że przestrzegane będą ogólne reguły 
BHP stosowane w przemyśle. Nie stanowi szczególnego ryzyka dla środowiska pod warunkiem, że przestrzegane są zalecenia sekcji 13 
odnoszące się do usuwania, a także krajowe lub lokalne przepisy ustawodawcze mogące mieć zastosowanie. Nie jest sklasyfikowany jako 
łatwopalny według kryteriów WE ale może stanowić zagrożenie w przypadku pożaru. 
 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia  

Frazy EUH : EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
 

   
 

 

 

2.3. Inne zagrożenia 

Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancja 

Nie dotyczy 
 

 

3.2. Mieszanina 
 
 

 

 
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Glicerol (Numer CAS) 56-81-5 
(Numer WE) 200-289-5 

30 - 40 Nie sklasyfikowany 

 

 
 

 

Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić poszkodowanego ze strefy zakażonej na świeże powietrze. W przypadku złego 
samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Zdjąć wszelką zanieczyszczoną odzież lub obuwie. Płukać wodą z mydłem. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Natychmiastowe i dłuższe płukanie w wodzie trzymając powieki szeroko rozwarte (przynajmniej 
przez 15 minut). W przypadku utrzymującego się podrażnienia, zasięgnąć porady okulisty. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Zasięgnąć porady lekarza (jeżeli możliwe pokazać mu etykietę). 
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/urazy : Glicerol : Ból głowy. Ból brzucha. Wymioty. Biegunka. 
 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Rozpylana woda, dwutlenek węgla (CO2), pianka i proszek. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Zagrożenie pożarowe : Podczas spalania. Potencjalne wydzielanie się toksycznych oparów. 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru : Schłodzić powierzchnie wystawione na żar za pomocą rozpylanej wody. Otamować i 
powstrzymać płyny gaśnicze. Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. 

Ochrona interweniuj¹cych : Samodzielny, izolujący aparat oddechowy. Kompletna odzież ochronna. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

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

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury działania na wypadek zagrożenia : Nie wdychać dymu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Przewietrzyć strefę rozlewu. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych 
informacji, patrz sekcja 8: "Ograniczenie narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 

 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie odprowadzać produktu do środowiska. Otamować i powstrzymać rozlanie. 
 

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

Metody oczyszczania : Zebrać produkt mechanicznie odkurzając i/lub zamiatając. Płyn, którego nie można odzyskać, 
zebrać za pomocą: Płukać zanieczyszczoną strefę dużą ilością wody. Usunąć substancje 
przesiąknięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Najlepiej wychwytywać opary w miejscu ich wydzielania. 

Środki higieny : Nie pić, nie jeść ani nie palić w miejscu pracy. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. 
 

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

Środki techniczne : Podłoże magazynu powinno być nieprzemakalne i zaprojektowane tak, aby tworzyć zbiornik 
retencyjny. 

Warunki przechowywania : Przechowywać w chłodnym i bardzo dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w suchym 
miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 

Materiały niezgodne : Substancje utleniające. substancje redukujące. Silne zasady. 

Materiały pakunkowe : Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

Glicerol (56-81-5) 

Polska Nazwa miejscowa Glicerol aerozole 
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Glicerol (56-81-5) 

Polska NDS (mg/m³) 10 mg/m³ 
 

 

 
 

 

 
 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli : Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy. Wychwytywać opary w miejscu ich 
wydzielania. 

Ochrona rąk : Rękawice ochronne z kauczuku, odporne na rozpuszczalniki. Okres przerwania: patrz 
zalecenia producenta 

Ochrona wzroku : Okulary ochronne 

Ochrona dróg oddechowych : Jeżeli wentylacja jest odpowiednio przystosowana, nie jest konieczne noszenie ochrony dróg 
oddechowych 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 
  

Barwa : Niebieski. 
  

Zapach : bezwonny. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : Brak danych 
  

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 
  

Temperatura topnienia : Brak danych 
  

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
  

Temperatura wrzenia : Brak danych 
  

Temperatura zapłonu : Nie dotyczy 
  

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Łatwopalność (ciało stałe, gaz): : Brak danych 
  

Ciśnienie pary : Brak danych 
  

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 
  

Gęstość względna : Brak danych 
  

Masa właściwa : 1,1 g/cm³ 

Rozpuszczalność : Woda: Rozpuszczalny 
  

Log Pow : Brak danych 
  

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
  

Lepkość, dynamiczna : Brak danych 
  

Właściwości wybuchowe : Brak danych 
  

Właściwości utleniające : Brak danych 
  

Granica wybuchowości : Brak danych 
  

 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 

Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie stanowi szczególnego niebezpieczeństwa w normalnych warunkach użycia. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w normalnych warunkach. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

W normalnych warunkach nieobecne. 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Żadne, zgodnie z posiadaną wiedzą. 
 

10.5. Materiały niezgodne 

Kwasy. Substancje utleniające. substancje redukujące. Silne zasady. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Przy spalaniu lub rozkładzie termicznym (pirolizie) uwalnia : Tlenki węgla (CO, CO2). 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 
 

 

Glicerol (56-81-5) 

LD50 doustnie, szczur 12600 mg/kg 

LD50 skóra, królik > 18700 mg/kg 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (Brak danych) 

Rakotwórczość : Nie sklasyfikowany (Brak danych) 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany (Brak danych) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 

 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracja : Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych) 
 

  
 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Brak bezpoœrednich danych, produkt nie jest uwa¿any jako przedstawiaj¹cy szczególne ryzyko 
dla œrodowiska wodnego. 

 

 
 
 
 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

Glicerol (56-81-5) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Bardzo podatny na rozkład biologiczny. 

Biodegradacja 65 % 14 dni 
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
 

Glicerol (56-81-5) 

Log Pow -1,76 

Zdolność do bioakumulacji Niepodlegający potencjalnie bioakumulacji. 
 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Zniszczyć w upoważnionej do tego 
instalacji. 

Dodatkowe wskazówki : Użytkownik powinien zwrócić uwagę na możliwe istnienie szczególnych rozporządzeń 
europejskich, krajowych lub lokalnych dotyczących usuwania. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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ADR IMDG IATA 

14.4. Grupa pakowania 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 
Ilości wyłączone : Nie 

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 

 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport lądowy 
  

Brak danych 

- transport morski 
  

Brak danych 

- Transport lotniczy 
  

Brak danych 
 

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 prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 
 

Nie zawiera substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH 

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH 

 
 

 
 

  

 
 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Oznaki zmian: 

Niniejsza karta została uaktualniona (patrz data na górze strony). 
 
 

Źródła danych : ECHA (European Chemicals Agency). 

Dalsze informacje : Nie przeprowadzono badań eksperymentalnych dotyczących tej mieszaniny. Poniższe 
informacje opierają się na naszej wiedzy o składnikach, a klasyfikacja mieszaniny określona 
została dzięki obliczeniom. 

Karta charakterystyki utworzona przez : 
LISAM SERVICES - TELEGIS  
Rue de la Couture F-60400 PASSEL 
Safety Made Easy with www.lisam.com. 

 

 

 Pełny tekst zwrotów H i EUH: 

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
 

 

 

 
 
SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) 

 
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich 
rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu 
 


