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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
1.1 Identyfikator produktu 

NESTE GEAR S 75W-90 
 
 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowania zidentyfikowane: Olej przekładniowy 
Zastosowania odradzane: Nie określono 

 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca: P.H.U. Andrzej Klimowicz 
15-569 Białystok 
ul. Myśliwska 2A 
tel.: +48 (0) 85 67 55 737 
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Andrzej 
Klimowicz 
e-mail: oleje@olejeklimowicz.pl 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
Telefon alarmowy czynny w godz. 
Telefon alarmowy czynny całą dobę 

8:00 – 16:00 +48 85 67 55 737 
112 

Data sporządzenia/aktualizacja: 09.11.2016 r 
 
 
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 
 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja (WE/1272/2008)  
Zagrożenia fizyczne Nie sklasyfikowane 
Zagrożenia dla zdrowia Skin Sens. 1 - H317  
Zagrożenia dla środowiska   Nie sklasyfikowane 

 
2.2 Elementy oznakowania 
Piktogram 

 
 
Hasło ostrzegawcze                                                  Uwaga 
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia      H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
Zwroty wskazujące środki ostrożności P102 Chronić przed dziećmi. 

P261 Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ 
ochronę oczu/ ochronę twarzy. 
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed 
ponownym użyciem. 
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi 
przepisami. 

 
Zawiera 
 
 
 
 
2.3 Inne zagrożenia 

Di-tert-butyl polysulfide, Reaction products of bis (4-
methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with 
phosphorus oxide, propylene oxide and amines,  
C12-14-alkyl (branched) 
 

Inne zagrożenia - 
 
 
 
SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
3.2 Mieszanina 

 

 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. 132 z 29.05.2015 r.) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 Neste Gear S 75W-90                  3 
  

Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) i określeń zagrożeń jest przedstawiony w 
sekcji 16. 
 
SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Wdychanie Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 

powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego 
oddychania. Zasięgnąć porady medycznej jeśli objawy są 
poważne lub się utrzymują. 

 
Połknięcie Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów bez nadzoru 

personelu medycznego. Nigdy nie podawać nic doustnie 
osobie nieprzytomnej. Zasięgnąć porady medycznej jeśli 
objawy są poważne lub się utrzymują. 

 
Kontakt ze skórą Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć skórę 

wodą z mydłem. Natychmiast zasięgnąć porady 
medycznej jeśli objawy utrzymują się po umyciu. 

 
Kontakt z oczami Natychmiast spłukać dużą ilością wody. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. Zasięgnąć porady medycznej jeśli podrażnienia 
utrzymują się po umyciu. 

 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Informacje ogólne Produkt zawiera substancję uczulającą. Może powodować 

reakcję alergiczną skóry. 
 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Wskazówki dla lekarza Leczyć objawowo. 

 
SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 
5.1 Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze Zraszanie wodą, piana, proszek gaśniczy lub dwutlenek 

węgla. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie stosować strumienia wodnego do gaszenia pożaru, 

gdyż może to rozprzestrzenić pożar. 
 
 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 
Szczególne zagrożenia Brak znanych zagrożeń. 
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Niebezpieczne produkty rozkładu Dwutlenek węgla (CO2). Tlenek węgla (CO). Węglowodory. 

Aldehydy. Ketony. Tlenki siarki 
 
5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Działania ochronne podczas gaszenia 
pożaru 

Pojemniki narażone na wysoką temperaturę schładzać 
zraszając wodą i usunąć je z miejsca pożaru, jeśli można to 
zrobić bezpiecznie. Zebrać wodę gaśniczą. Unikać zrzutu do 
ścieków. 

 
Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków Nosić aparat oddechowy z niezależnym dopływem 

powietrza i odpowiednie ubranie ochronne. 
 
SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Osobiste środki ostrożności Nosić odpowiednią odzież ochronną w celu ochrony przed 

rozpryskiwaniem i zanieczyszczeniem. 
Dla osób udzielających pomocy    Nie dopuszczać zbędny i niezabezpieczony personel w 

pobliże wycieku 
 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Środki ostrożności w zakresie ochrony 
środowiska 

Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Nie dopuścić 
aby wyciek dostał się do kanalizacji lub cieków wodnych. 
Usunąć rozlany materiał za pomocą piasku, ziemi lub 
innego odpowiedniego niepalnego materiału. Należy 
poinformować odpowiednie władze w przypadku 
zanieczyszczenia środowiska (ścieków, cieków wodnych, 
gleby lub powietrza). 

 
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Metody usuwania skażenia Zaabsorbować wyciek piaskiem lub innym obojętnym 

absorbentem. Umieścić odpady w oznakowanych, 
zamkniętych pojemnikach. Odpady produktu dostarczyć do 
odpowiedniego zakładu unieszkodliwiania odpadów. 

 
6.4 Odniesienia do innych sekcji  
Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony 

osobistej, patrz sekcja 8. 
 
 
 
 
SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 
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7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Środki ostrożności podczas stosowania Unikać wdychania oparów i mgieł. Nie wprowadzać do 

oczu, na skórę lub na odzież. Nie jeść, nie pić i nie palić 
podczas używania produktu. Wszystkie prace powinny 
odbywać się wyłącznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. Zastosować środki ostrożności 
zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony 
osobistej, patrz sekcja 8. 

 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Środki ostrożności dotyczące 
magazynowania 

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w suchym, chłodnym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemniki w 
pozycji pionowej. Nie przechowywać razem z żywnością, 
napojami i paszami dla zwierząt. 

 
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

        Nie są znane. 

 
SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 

 
8.2 Kontrola narażenia  
Stosowne techniczne środki kontroli   Wszystkie prace powinny odbywać się wyłącznie w dobrze 

wentylowanych pomieszczeniach. Udostępnić natrysk do 
przemywania oczu i prysznic bezpieczeństwa. 

 
Ochrona oczu/twarzy Ściśle dopasowane okulary ochronne. 

 
Ochrona rąk Stosować rękawice ochronne. Zaleca się, by rękawice były 

wykonane z    następującego materiału: Guma nitrylowa. 
Guma butylowa. 
 

Pozostała ochrona skóry i ciała Nosić odpowiednią odzież ochronną w celu ochrony przed   
rozpryskiwaniem i zanieczyszczeniem. 
 

Ochrona dróg oddechowych  Brak szczególnych zaleceń. 
 
Kontrola narażenia środowiska   Przechowywać w oznaczonej wydzielonej strefie, aby 

zapobiec uwolnieniu do kanalizacji lub/i wód 
powierzchniowych. 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. 132 z 29.05.2015 r.) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 Neste Gear S 75W-90                  6 
  

 
SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 
 

Wygląd Ciecz 
Kolor Jasnobrązowy 

Zapach Ropa naftowa 
Próg zapachu - 

pH - 
Temperatura topnienia/krzepnięcia - 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur 
wrzenia 

> 350°C 

Temperatura zapłonu 218°C Tygiel otwarty metoda 
Cleveland 

Palność (ciała stałego, gazu) - 
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica 

wybuchowości 
- 

Prężność par < 0,01 hPa 
Gęstość par - 

Gęstość względna ~ 0,843 @ 20°C 
Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie 

Współczynnik podziału - 
Temperatura samozapłonu - 

Temperatura rozkładu - 
Lepkość ~ 83 mm2/s @ 40°C ~ 14,2 

mm2/s @ 100°C 
Właściwości wybuchowe - 
Właściwości utleniające - 

 
9.1 Inne informacje  
Inne informacje     Nie są znane 

 
SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
10.1 Reaktywność  
Reaktywność Nieznane są żadne zagrożenia związane z reaktywnością 

tego produktu. 
 
10.2 Stabilność chemiczna 
 

 

Stabilność Stabilny w normalnej temperaturze otoczenia oraz 
podczas stosowania zgodnie z zaleceniami. 
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10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Możliwość występowania niebezpiecznych 
reakcji   

Nie znane są żadne potencjalnie niebezpieczne reakcje. 

 
10.4 Warunki, których należy unikać  
Warunki, których należy unikać   Unikać narażenia na wysokie temperatury i bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych. 
 
10.5 Materiały niezgodne  
Materiały niezgodne Utleniacze. 

 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu  
Niebezpieczne produkty rozkładu Nie rozkłada się podczas używania i przechowywania 

zgodnie z zaleceniami.  
 
SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Informacje dotyczące skutków 
toksykologicznych 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 

 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
 
Wyniki badań na zwierzętach 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. Powtarzające się narażenie może powodować 
wysuszanie lub pękanie skóry 
 

Poważne uszkodzenie oczu /działanie 
drażniące na oczy 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. Nie jest drażniący. 
 

Działanie uczulające na drogi oddechowe 
 
Działanie uczulające na skórę 
 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 

Działanie mutagenne - in vitro   W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 

Rakotwórczość   W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 

 
Działanie szkodliwe na rozrodczość – 
płodność       

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 
 

Działanie szkodliwe na rozrodczość – rozwój          W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 
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Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
STOT – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie 
STOT - wielokrotne narażenie   W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione. 
 

Zagrożenie spowodowane aspiracją   W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 
 
 

Informacje toksykologiczne o składnikach  
 

 
 
 
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
12.1 Toksyczność  
Toksyczność Produkt nie powinien być szkodliwy dla środowiska. W 

oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione. 

Informacje ekologiczne o składnikach  
 

Produkty reakcji bis(4-metylopentan-2-yl) ditiofosforowego kwasu z tlenkiem fosforu, tlenkiem 
propylenu i aminami, alkile C12-C14 (rozgałęzione) 
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Toksyczność ostra - ryby LL₅₀, 96 godzin(y): ~ 24 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy) WAF (OECD 
TG 203) 
 
Toksyczność ostra - bezkręgowce wodne EL50, 48 godzin(y): ~ 91,4 mg/l, Rozwielitka WAF (OECD TG 202) 
 
Toksyczność ostra – rośliny wodne ErC50, 96 godzin(y): 15 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata 
(OECD TG 201) NOEC, 96 godzin(y): 3,3 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201) 
 
Toksyczność przewlekłą - bezkręgowce wodne NOEC, 21 dni: 0,12 mg/l, Rozwielitka WAF (OECD TG 211) 
 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkład  
Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych danych. 

 
Biodegradacja   Brak dostępnych danych. 

 
Informacje ekologiczne o składnikach  

Wielosiarczek di-tert-butylu 
  Biodegradacja Trudno biodegradowalny. - Rozpad 13 %: 28 dni(OECD TG 301B) 
 

Produkty reakcji bis(4-metylopentan-2-yl) ditiofosforowego kwasu z tlenkiem fosforu, tlenkiem 
propylenu i 

aminami, alkile C12-C14 (rozgałęzione) 
 
  Biodegradacja Trudno biodegradowalny. - Rozpad 7,4 %: 28 dni 
 
12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Zdolność do bioakumulacji   Brak danych dotyczących bioakumulacji. 
Współczynnik podziału - 

 
12.4 Mobilność w glebie  
Mobilność Brak dostępnych danych. 

 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Brak dostępnych danych. 

 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania  
Inne działania niepożądane   Brak znanych zagrożeń. 

 
SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Metody usuwania odpadów   Odpady przekazywać licencjonowanemu zakładowi 

unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z wymogami 
lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę 
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odpadami. Należy zachować ostrożność podczas 
operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały 
dokładnie wyczyszczone lub wypłukane. Nie używać 
ponownie pustych pojemników. 

 
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Ogólne Produkt nie jest objęty międzynarodowymi przepisami 

dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych (IMDG, 
IATA, ADR/RID). 

14.1 Numer UN (numer ONZ)  
Numer UN (ADR/RID)   Nie dotyczy 

 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR/RID)    Nie dotyczy 

 
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
Klasa ADR/RID     Nie dotyczy 

 
14.4 Grupa pakowania  
ADR/RID grupa pakowania Nie dotyczy 

 
14.5 Zagrożenia dla środowiska  
Substancja niebezpieczna dla 
środowiska/zanieczyszczająca morze  

Nie 
 
 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla 
użytkowników 

Nie dotyczy 
 
 

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 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). 
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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 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 2001). 
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 
Brak dostępnych danych. 
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte z karty substancji dostarczonej przez 
producenta, zostały poprawione, uzupełnione. 
 
Inne źródła informacji: 
Dane dla substancji zarejestrowanych:  
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registeredsubstances 
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. 
 
Skróty i akronimy stosowane w karcie charakterystyki  
 

. 
 
Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł 
danych 
 

Karta charakterystyki substancji chemicznej producenta 
31.7.2016 

Uwagi dotyczące wersji   
 

Zaktualizowano części: 11, 12 

Data aktualizacji 
 

2016-11-09 

Data poprzedniego wydania 
 

2015-06-17 

Numer Karty charakterystyki 
 

4962 

Pełne brzmienie zwrotów H  H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki 

 


