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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu   MDS Protec smar na bazie oleju wazelinowego – płyn 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 
Zastosowanie zidentyfikowane: Preparat przeznaczony jest do smarowania  i konserwacji 

okuć okien i drzwi. Redukuje i zmniejsza tarcie. Konserwuje 
elementy narażone na działanie warunków atmosferycznych. 

Właściwości: Niebrudzący, bezbarwny, bezwonny, neutralny w kontakcie 
z tworzywami sztucznymi. 

 
Zastosowanie odradzane:   Brak danych. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Producent\ dystrybutor    MEDOS Marian Buławka, Ewa Buławka Sp.j 

      86-200 Chełmno; ul. Magazynowa 3   
      NIP 875 10 02 162 ; tel. 56 691 20 79 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę: medos@medos.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego   telefon alarmowy 112 
 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja wg. 1272/2008 (CLP): 
Mieszanina niesklasyfikowana jako niebezpieczna. 
Zagrożenie fizyczne: 
Brak. 
 
Zagrożenia dla zdrowia człowieka: 
Brak 
 
Zagrożenia dla środowiska: 
Brak 
 
 
2.2. Elementy oznakowania 
Produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008. 

  
2.3. Inne zagrożenia 
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 
Odpowiednie badania nie były przeprowadzone. 
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

3.1. Substancje 
Nie dotyczy. 
 
3.2. Mieszaniny 
Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 
 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
 
W przypadku kontaktu ze skórą: 

• Przemyć skórę wodą z łagodnym mydłem.  

• W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
W przypadku kontaktu z oczami: 

• Usunąć szkła kontaktowe. Przemywać zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  
minut, przy wywiniętych powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić 
kompresem.   

• W razie potrzeby zasięgnąć porady okulisty. 
W następstwie wdychania: 

• Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze.  

• W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską. 
W przypadku połknięcia: 

• Przepłukać usta wodą, podać do wypicia 2-3 szklanki wody. Nie wywoływać wymiotów.   

• W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 
Wdychanie: Zazwyczaj nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych. 
Spożycie: Może powodować nudności, wymioty lub biegunkę. 
Skóra:   Zazwyczaj nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych. 
Oczy:   Zazwyczaj nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  

z poszkodowanym 
 
W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające natychmiastową pierwszą pomoc. Osoby 
udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. Decyzję o sposobie postępowania 
podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.   
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SEKCJA 5: postępowanie w przypadku pożaru 
 
5.1. Środki gaśnicze 
 
Odpowiednie środki gaśnicze:  
Piana gaśnicza, ditlenek węgla (CO2), proszki gaśnicze, rozproszony strumień wody. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: 
Zwarty strumień wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 
Produkty spalania: 
Podczas pożaru tworzą się toksyczne produkty rozkładu termicznego, tlenek i ditlenek węgla (COx), inne 
niezidentyfikowane substancje organiczne i nieorganiczne. 
Mieszaniny wybuchowe: 
Brak 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
 

• Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

• Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć 
z zagrożonego obszaru.  

• Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody. 

• Nie dopuścić do przedostania się środków gaśniczych do kanalizacji i cieków wodnych. 
Sprzęt ochronny straży pożarnej: 

• Standardowe wyposażenie ochronne.  
 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 

• Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.  

• Należy ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia procesu 
usuwania produktu. 

 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
 

• Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

• Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  

• W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

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

• Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu.  

• Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  

• Jeśli to możliwe zlikwidować wyciek. 
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• Zebrać mechanicznie oraz za pomocą materiałów absorbujących (np.: ziemia, suchy piasek, diatomit, 

wermikulit).  

• Zebrany ze środowiska produkt umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do utylizacji. 

• Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
 
Środki ochrony indywidualnej: sekcja 8. Postępowanie z odpadami: sekcja 13.  
 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie. 
 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 
Zalecenia podczas wykonywania czynności z mieszaniną: 

• Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 

• Unikać kontaktu z oczami i skórą. 

• Unikać wdychania gazów/par/aerozoli. 

• Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji. 

• Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50 °C.  

• Stosować przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy:   
� Nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu. 
� Zdjąć zanieczyszczone ubranie.  
� Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
� Przed przerwami w pracy umyć ręce i twarz. 

 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
 

• Stosować odpowiednio wydajną wentylację w miejscu pracy.  

• Nie składować w obecności środków utleniających. 

• Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku. 

• Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.  

• Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (zalecana temperatura składowania 0 °C - 50 °C).  

• Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.  

• Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.  
 
Wskazówki dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i wybuchem: 

• Produktu nie stosować w pobliżu otwartego ognia. 

• Używać tylko narzędzi nie wywołujących iskier.  

• Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. 

• Nie dopuścić do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. 

• Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 

• Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 
 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
 
Profesjonalny preparat przeznaczony do smarowania i konserwacji okuć okien i drzwi. (SEKCJA 1 pkt 1.2) 
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 
8.1. Paramenty dotyczące kontroli 
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 
1286). 
 

Nazwa substancji 
NDS  

[mg/m3] 
NDSCh  

[mg/m3] 
NDSP  

[mg/m3] 

Oleje mineralne wysokorafinowane 
z wyłączeniem cieczy obróbkowych (frakcja 
wdychalna) 

5 nie ustalono nie ustalono 

 
Procedury monitorowania: 
PN-Z-04108-5:2006 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości olejów. Część 5: Oznaczanie oleju 
mineralnego (faza ciekła aerozolu) na stanowiskach pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej 
w podczerwieni. 
PN-Z-04108-6:2006 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości olejów. Część 6: Oznaczanie oleju 
mineralnego (faza ciekła aerozolu) na stanowiskach pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej w nadfiolecie. 
PN-Z-04108-6:2006/Az1:2009 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości olejów. Część 6: Oznaczanie 
oleju mineralnego (faza ciekła aerozolu) na stanowiskach pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej 
w nadfiolecie. 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Stosowne techniczne środki kontroli: 
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszą być wydajnie wentylowane, aby utrzymać stężenie par 
w powietrzu poniżej ich wartości dopuszczalnych. 
 
Indywidualne środki ochrony 
 
Ochrona oczu lub twarzy: 
 

 
 
Unikać kontaktu z oczami przy obchodzeniu się z produktem.  
Gdy istnieje możliwość narażenia, nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami lub gogle ochronne 
niezaparowujące (zgodne z normą EN 166). 
 
Ochrona rąk i skóry: 
 

 
 
Ochrona rąk 
Unikać kontaktu ze skórą. Przy wykorzystaniu produktu w działalności zawodowej, zakładając częste, bądź 
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długotrwałe narażenie należy stosować ochronę rąk dobraną stosownie do warunków pracy. W tym celu 
należy stosować rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów zgodnie z normą EN 374. Od 
producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i przestrzegać go. 
Materiał rękawic dobierać  uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację. Zalecany materiał: 
kauczuk nitrylowy (czas przejścia > 120min.). Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich 
wymianę, w przypadku wystąpienia oznak ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany 
w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).  
Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała: 
Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji 
w konkretnym środowisku pracy. Przy pracy z produktem specjalna ochrona nie jest wymagana. 
 
Ochrona dróg oddechowych: 
 

 
  
Unikać wdychania par produktu.  
 
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny: 
Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 
Zagrożenia termiczne: 
Unikać źródeł ciepła, promieni słonecznych, gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. 
 
Monitoring biologiczny: 
Nie ustalono. 
 
Kontrola narażenia środowiska: 
Nie wprowadzać do kanalizacji i wód gruntowych. 
Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu: nie ustalono. 
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych: nie ustalono. 
 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

Wygląd: Ciecz oleista 

Barwa: Bezbarwny 

Zapach: Bezzapachowy 

Próg zapachu:  Brak danych 

pH: Brak danych 

Temperatura topnienia/krzepnięcia:  Brak danych 

Początkowa temperatura wrzenia :  Brak danych 

Temperatura zapłonu: Brak danych 

Szybkość parowania: Brak danych 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
MDS Protec - płyn 

                                                                                                                    Smar na bazie oleju wazelinowego 
  

Strona 7 z 12 
Palność (ciała stałego, gazu): Brak danych 

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna 
granica wybuchowości: 

Brak danych 

Prężność par: Brak danych 

Gęstość par: Brak danych 

Gęstość względna:  Brak danych 

Rozpuszczalność: Nie rozpuszczalny w wodzie 

Współczynnik podziału: n-oktanol / woda: Brak danych 

Temperatura samozapłonu: Brak danych 

Temperatura rozkładu: Brak danych 

Lepkość:  Brak danych 

Właściwości wybuchowe:  Nie wykazuje 

Właściwości utleniające: Brak danych 

 
9.2. Inne informacje 
Brak dodatkowych wyników badań.  
 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 
10.1. Reaktywność 
Może reagować z silnymi utleniaczami. 
10.2. Stabilność chemiczna  
W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Reakcje niebezpieczne nie są znane. 
10.4. Warunki, których należy unikać  
Unikać źródeł zapłonu, wysokich temperatur, zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. 
10.5. Materiały niezgodne  
Substancje silnie utleniające. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
Brak w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
 

SEKCJA 11: Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
 
LD50  (doustnie, szczur) > 5000 mg/kg m.c. 
LD50  (skóra, królik)  > 5000 mg/kg m.c. 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
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Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie rakotwórcze: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Szkodliwe działanie na rozrodczość: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
 
Drogi narażenia:   
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 
Szczegółowe badania nie były prowadzone, wobec powyższego brak jest bliższych danych. Nie należy 
dopuszczać do przedostania się i rozprzestrzeniania w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach 
wodnych. 
 
12.1. Toksyczność 
Nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzający zagrożenia dla środowiska. 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Nie jest łatwo biodegradowalny. 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Może ulegać bioakumulacji. 
12.4. Mobilność w glebie 
Nie rozpuszczalny w wodzie. 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych. 
 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
 
Podczas usuwania odpadów przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – tekst 
ujednolicony (Dz. U. 2018, poz. 992). Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – tekst ujednolicony (Dz. U. 2018, poz. 150). 
 
Wspólnotowe akty prawne: 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy z późn. zm. 
Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań 
i odpadów opakowaniowych z późn. zm. 
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Sposób likwidacji 

• Nie składować z odpadami komunalnymi. 

• Odpady przekazać do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne 
uprawnienia. 

• Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego lub Starostwa. 

• Pozostałość składować w oryginalnych pojemnikach. 

• Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Puste, opróżnione opakowania należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). 
 
Kod odpadu: 
13 08 99*  Inne odpady olejowe 
 
Kod odpadu opakowania: 
15 01 02* Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

  ADR/RID IMGD IATA 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 

 Nalepka ostrzegawcza nr 2 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 

 Kod klasyfikacyjny 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 

14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 

14.6. 
Szczególne środki ostrożności dla 
użytkowników  

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 

14.7. 
Transport luzem zgodnie z załącznikiem 
II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako 
niebezpieczny podczas transportu. 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 
 
Karta charakterystyki została opracowana na podstawie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń (REACH), Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku z późn. zm. 

• 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 późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166). 

• Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm. 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – tekst ujednolicony  
(Dz. U. 2018, poz. 143). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się 
w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 
(Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 1225) 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
(Dz. U. 2018, poz. 1286). 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – tekst 
ujednolicony (Dz. U. 2018, poz. 150). 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. 2014, poz. 1923). 

• Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 28 lutego 2017 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. 
- wersja ujednolicona (Dz. U. 2017, poz. 1119) oraz Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. 2017, poz. 2117). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst ujednolicony (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173). 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylająca niektóre dyrektywy z późn. zm. 

• Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań 
i odpadów opakowaniowych z późn. zm. 

• Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych 
wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy 
Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym 
z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. 

• Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych 
dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz 
zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE. 
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• Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych 

wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę 
Komisji 2000/39/WE. 

• Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych 
dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca 
dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 
Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.  
 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki: 
 

ADR 
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association) 

IMDG 
Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (International Maritime Code for 

Dangerous Goods) 

LC50 Średnie stężenie śmiertelne 

LD50 Dawka śmiertelna medialna 

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie 

NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 

NDSP Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 

Nr UN Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 

PBT 
Substancja trwała i wykazująca dużą zdolność do bioakumulacji (Persistent, Bioaccumulative and 

Toxic) 

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  

vPvB 
Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (very Persistent and 

very Bioaccumulative) 

 
Inne informacje: 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Kartę opracowano na podstawie karty charakterystyki i danych uzyskanych od producenta. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu 
z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie 
powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości. Odbiorcy naszego produktu muszą brać pod 
uwagę istniejące przepisy prawne i inne uregulowania. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na 
siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
 
Szkolenia: 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku 
z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać 
pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem 
czynników chemicznych. 
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Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały przygotowane przez producenta 
i zweryfikowane przez Firmę Doradczą ISOTOP s.c. z siedzibą w Gdańsku: www.isotop.pl; e-mail: 
reach@isotop.pl 
 
Zaktualizowano kartę charakterystyki z dnia 21.01.2016 (numer wersji: 1.0). Zmiany: sekcje 1-16. 
 
Niniejsza karta charakterystyki zastępuje i unieważnia wszystkie jej poprzednie wydania. 
 


