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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji: Ekstrakt z pędów bambusa 

Nazwa INCI:   Bambusa Vulgaris Extract 

Zastosowanie: Przemysł kosmetyczny 

 

DYSTRYBUTOR 

Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne 

Katarzyna Damętka 

Tel./ fax. 76-858-41-61 

Jana Kochanowskiego 18 A 

59-230 Prochowice 

E-mail zrobsobiekrem@zrobsobiekrem.pl 

Strona internetowa www.zrobsobiekrem.pl 

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki Katarzyna Damętka 

Tel alarmowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 42 657 99 00, 42 631 47 67 

  

 

2.Skład i informacje o składnikach  

Nazwa Ekstrakt z pędów bambusa  

Specyfikacja: 70% 20:1  

Dane toksykologiczne dotyczące składników: Nie dotyczy.  

 

3.Identyfikacja zagrożeń  

Potencjalne ostre skutki zdrowotne: Nieznacznie niebezpieczne w przypadku kontaktu ze 

skórą (czynnik drażniący), kontaktu z oczami (czynnik drażniący), połknięcie, wdychanie. 

Potencjalne chroniczne skutki zdrowotne:  

DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE: Niedostępne.  

DZIAŁANIE MUTAGENNE: Niedostępne.  

DZIAŁANIE TERATOGENNE: Niedostępne.  

TOKSYCZNOŚĆ ROZWOJOWA: Niedostępne.  

Nie wiadomo, czy powtarzająca się lub długotrwała ekspozycja pogarsza stan zdrowia.  

 

4.Środki pierwszej pomocy  

Kontakt wzrokowy: Sprawdź i wyjmij soczewki kontaktowe. W przypadku kontaktu 

natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody przez min co najmniej 15 minut. W przypadku 

wystąpienia podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.  

Kontakt ze skórą: Umyć wodą z mydłem. Podrażnioną skórę posmaruj emolientem. Uzyskaj 

pomoc lekarską, jeśli rozwija się podrażnienie.  

Poważny kontakt ze skórą: Niedostępne.  

Inhalacja: W przypadku wdychania, wyjść na świeże powietrze. Jeśli nie oddycha, 

zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli oddychanie jest utrudnione, podać tlen. Dostać 

pomoc medyczna.  

Poważne Wdychanie: Niedostępne.  

Przyjmowanie pokarmu: NIE wywoływać wymiotów, chyba że jest to zalecane przez personel 

medyczny. Nigdy nie podawaj niczego doustnie osoba nieprzytomna. W przypadku 
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połknięcia dużych ilości tego materiału należy natychmiast wezwać lekarza. Poluzuj mocno 

odzieży, takiej jak kołnierzyk, krawat, pasek lub pasek.  

Poważne połknięcie: Niedostępne.  

 

5.Dane dotyczące pożaru i wybuchu  

Palność produktu: Może być palny w wysokiej temperaturze.  

Temperatura samozapłonu: Niedostępne.  

Punkty zapłonu: Niedostępne.  

Granice palności: Niedostępne.  

Produkty spalania: Niedostępne.  

Zagrożenia pożarowe w obecności różnych substancji: Słabo łatwopalny do łatwopalnego w 

obecności otwartego ognia i iskier, ciepła. Niepalny w przypadku wstrząsów.  

Zagrożenia wybuchem w obecności różnych substancji: Ryzyko wybuchu produktu w 

przypadku uderzenia mechanicznego: Niedostępne.  

Ryzyko wybuchu produktu w obecności wyładowań statycznych: Niedostępne.  

Media i instrukcje przeciwpożarowe: MAŁY POŻAR: Stosować SUCHY proszek chemiczny. 

DUŻY POŻAR: Stosować rozpyloną wodę, mgłę lub pianę. Nie używać strumienia wody. 

Specjalne uwagi dotyczące zagrożeń pożarowych: Niedostępne.  

Specjalne uwagi dotyczące zagrożenia wybuchem: Niedostępne .  

 

6.Środki w przypadku przypadkowego uwolnienia  

Mały wyciek: Użyj odpowiednich narzędzi, aby umieścić rozsypaną substancję stałą w 

wygodnym pojemniku na odpady. Zakończ sprzątanie do godz rozlewając wodę po 

zanieczyszczonej powierzchni i usuwając zgodnie z lokalnymi i regionalnymi władzami 

wymagania.  

Duży wyciek: Użyj łopaty, aby umieścić materiał w wygodnym pojemniku na odpady. 

Zakończ czyszczenie, rozprowadzając wodę na skażonej powierzchni i pozwolić na 

ewakuację przez system sanitarny.  

 

7.Postępowanie i przechowywanie  

Środki ostrożności: Trzymaj z daleka od gorąca. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. 

Puste pojemniki stwarzają zagrożenie pożarowe, odparowują pozostałości pod wyciągiem. 

Uziemić cały sprzęt zawierający materiał. Nie wdychać pyłu. Trzymać z dala od 

niekompatybilne, takie jak środki utleniające.  

Przechowywanie: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pojemnik w 

chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C 

(77°F).  

 

8.Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  

Kontrole techniczne: Użyj osłon procesowych, miejscowej wentylacji wyciągowej lub innych 

technicznych środków kontroli, aby utrzymać poziomy w powietrzu poniżej zalecane limity 

ekspozycji. Jeśli działania użytkownika generują kurz, opary lub mgłę, użyj wentylacji, aby 

utrzymać ekspozycję na zanieczyszczenia w powietrzu poniżej limitu narażenia.  

Ochrona osobista: Okulary ochronne. Fartuch laboratoryjny. Respirator przeciwpyłowy. 

Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego/certyfikowanego respiratora lub odpowiednik. 

Rękawice.  
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Ochrona osobista w przypadku dużego wycieku: Okulary przeciwbryzgowe. Pełny garnitur. 

Respirator przeciwpyłowy. Buty. Rękawice. Należy stosować niezależny aparat oddechowy 

aby uniknąć wdychania produktu. Sugerowana odzież ochronna może nie być 

wystarczająca; skonsultuj się ze specjalistą PRZED przystąpieniem do obsługi tego 

produktu.  

Limity ekspozycji: Niedostępne.  

 

9.Właściwości fizyczne i chemiczne  

Wygląd: Proszek o barwie białej do jasnoróżowej  

Zapach: Łagodny zapach bambusa  

Rozmiar oczek: NLT od 100% do 80 oczek.  

Zawartość popiołu: NMT 5%  

Zawartość wilgoci: NMT 5 %  

Metale ciężkie: NMT 10 ppm  

Pozostałości organiczne: NMT 1 ppm  

Pozostałości pestycydów: NMT 1 ppm  

Całkowita liczba drobnoustrojów: NMT 1000 jtk/g  

Suma drożdży i pleśni: NMT 100 jtk/g  

E. coli: negatywny  

Salmonella ujemna  

Staphylococcus: Negatywny  

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: Woda  

Okres przydatności do spożycia: 2 lata, jeśli są zamknięte i przechowywane z dala od 

bezpośredniego światła słonecznego  

 

11.Informacje toksykologiczne  

Drogi wejścia: Wdychanie. Przyjmowanie pokarmu.  

Toksyczność dla zwierząt: LD50: Niedostępne.  

LC50: Niedostępne.  

Chroniczne działanie na ludzi: Niedostępne.  

Inne toksyczne działanie na ludzi: Nieznacznie niebezpieczne w przypadku kontaktu ze 

skórą (czynnik drażniący), połknięcia, wdychania.  

Specjalne uwagi dotyczące toksyczności dla zwierząt: Niedostępne.  

Specjalne uwagi dotyczące chronicznego wpływu na ludzi: Niedostępne.  

Specjalne uwagi dotyczące innych toksycznych skutków dla ludzi: Ostre potencjalne skutki 

zdrowotne: Skóra: Może powodować podrażnienie skóry.  

Oczy: Pył może powodować podrażnienie oczu.  

Wdychanie: Pył może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Ten materiał jest pyłem 

lub może wytwarzać pył. Wdychanie niewielkich ilości tego materiału prawdopodobnie nie 

będzie szkodliwe.  

Spożycie: Połknięcie tego materiału w małych ilościach podczas normalnego obchodzenia 

się z nim nie powinno być szkodliwe.  
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12.Informacje ekologiczne  

Ekotoksyczność: Niedostępne.  

BZT5 i ChZT: Niedostępne.  

Produkty Biodegradacji: Prawdopodobnie niebezpieczne krótkoterminowe produkty 

degradacji nie są prawdopodobne. Jednak długoterminowe produkty degradacji może 

powstać.  

Toksyczność produktów biodegradacji: Niedostępne.  

Specjalne uwagi dotyczące produktów biodegradacji: Niedostępne.  

 

13.Uwagi dotyczące utylizacji  

Utylizacja odpadów: Odpady należy utylizować zgodnie z federalnymi, stanowymi i lokalnymi 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska przepisy kontrolne.  

 

14.Informacje o transporcie  

Klasyfikacja DOT: Materiał nie jest kontrolowany przez DOT (Stany Zjednoczone). 

Identyfikacja: Nie dotyczy.  

Specjalne przepisy dotyczące transportu: Nie dotyczy.  

 

15.Inne informacje prawne  

Przepisy federalne i stanowe: Nie znaleziono produktów.  

Inne przepisy: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z dn Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia Chemikalia (REACH) Inne 

klasyfikacje: WHMIS (Kanada): Niekontrolowane w ramach WHMIS (Kanada). DSCL (EWG): 

Ten produkt nie jest sklasyfikowany wg do przepisów unijnych. Nie dotyczy. HMIS (USA): 

Zagrożenie dla zdrowia: 1 Zagrożenie pożarowe: 1 Reaktywność: 0 Ochrona osobista: E 

Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej (USA): Zdrowie: 1 Palność: 1 

Reaktywność: 0 Szczególne zagrożenie: Wyposażenie ochronne: Rękawice. Fartuch 

laboratoryjny. Respirator przeciwpyłowy. Pamiętaj, aby używać 

zatwierdzonego/certyfikowanego respiratora lub równowartość. Okulary ochronne. Sekcja  

 

16: Inne informacje  

Referencje: Niedostępne.  

Inne uwagi specjalne: Niedostępne.  

Uważa się, że powyższe informacje są dokładne i reprezentują najlepsze dostępne nam 

obecnie informacje. Nie udzielamy jednak żadnej gwarancji przydatności handlowej ani 

żadnej innej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w odniesieniu do takich informacji i nie 

ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z ich wykorzystania. Użytkownicy powinni 

przeprowadzić własne dochodzenie w celu określenia przydatności informacji do ich 

konkretnego celu. 

 


