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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji: Hydrolat z kwiatów pomarańczy gorzkiej NEROLI 

Zastosowania: Nie dotyczy 

DYSTRYBUTOR 

Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne 

Katarzyna Damętka-Zomerfeld 

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-Zomerfeld 

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

  
2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Ten produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji w dowolnej klasie zagrożenia zgodnie z  
Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania, pakowania 
substancji i mieszaniny. 
Zagrożenia fizyczne:   Nie Sklasyfikowane 
Zagrożenia dla zdrowia:   Nie Sklasyfikowane 
Zagrożenia dla środowiska:   Nie Sklasyfikowane 
 
Klasyfikacja (67/548 / EWG, lub 1999/45 / WE):      - 

 
2.2. Elementy oznakowania  
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  Nie sklasyfikowane 
 
2.3. Inne zagrożenia  
- 
 
3. Skład / informacja o składnikach 
3.2. Mieszaniny 

Brak  

 

4. Pierwsza pomoc 

4.1.Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne:   Brak szczególnych zaleceń. 
Wdychanie:   Przenieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Skorzystaj z opieki 
medycznej jeśli dyskomfort nie ustanie. 
Spożycie:   W razie potrzeby przepłukać usta wodą i wyjść na świeże powietrze. Uzyskać 
pomoc medyczną w przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu 
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Kontakt ze skórą:  Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem. 
Kontakt z oczami:   natychmiast przemyć dużą ilością wody. Wyjąć soczewki kontaktowe i 
mieć otwarte powieki szeroko. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. Uzyskać 
pomoc medyczną w przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu. 
 

4.2. Najważniejsze objawy i skutki  
Brak 

 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym  
Nie ma szczególnych zaleceń 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze Produkt nie jest łatwopalny. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Tlenki węgla tworzy się na spalanie.. 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Usunąć pojemniki w pobliżu ognia lub chłodzić wodą. Noś aparaty oddechowe (SCBA) i 
odpowiednią odzież ochronną. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny I procedury w sytuacjach 
awaryjnych 

Nosić odpowiednie ubranie ochronne, w tym rękawice, okulary ochronne / osłonę twarzy, 
respirator, buty, ubranie lub fartuch, w stosownych przypadkach. W przypadku rozlania, 
likwiduj śliskie podłogi i powierzchnie. 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Nie są wymagane specjalne środki ostrożności. 
 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia: 
Zebrać lub wchłonąć wyciek z piasku, ziemi lub innego materiału niepalnego. Zebrać i 
umieścić w odpowiednich pojemnikach do unieszkodliwiania odpadów. 
.  
6.4. Odniesienia do innych sekcji: 
Brak danych 
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7. Postępowanie z substancją / preparatem i jej / jego magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Obsługa wszystkich opakowań i pojemników ostrożnie, aby zminimalizować wycieki. 
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym i 
dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. 
Chronić przed zamarznięciem i bezpośrednim światłem słonecznym. 
 

7.3. Szczególne zastosowanie 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych.  
  
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak 

 

8.2. Kontrola narażenia 

Ochrona oczu: okulary ochronne lub chemiczne 

ochrona rąk: rękawice ochronne 

Sprzęt do oddychania: Brak szczególnych zaleceń. Ochrona dróg oddechowych może być 
wymagana w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia powietrza. Upewnić się czy obszar 
jest dobrze wentylowany. 
Środki higieny: właściwa higiena osobista jest zawsze wskazana, zwłaszcza przy pracy z 
chemikaliami. 
Środki techniczne: nie wymagane 

Ochrona skóry Nosić fartuch lub ubranie ochronne, aby zapobiec jakiejkolwiek możliwości 
kontaktu ze skórą. 
Kontrola narażenia środowiska Unikać odprowadzania do wody drenażowej. 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych I chemicznych 

Wygląd Ciecz. 
Kolor Bezbarwny. 
Zapach Charakterystyczny. 
pH pH (stężony roztwór): ~ 5 

Gęstość względna ~ 1,000 @ 20 ° C 

Rozpuszczalność (y) rozpuszczalny w wodzie. 
9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych danych 
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10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność  
Brak danych 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie ulega polimeryzacji 
10.4. Warunki, których należy unikać 

Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu. 
10.5. Materiały niezgodne 

Silne środki utleniające. Silne kwasy. Silne zasady. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
W wyniku rozkładu termicznego lub spalania produkty mogą zawierać następujące 
substancje: tlenki węgla. Tlenki azotu. 
 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych. 
Informacje ogólne:  żadne szczególne zagrożenia dla zdrowia nie są znane. 
Wdychanie:   Brak szczególnych zagrożeń dla zdrowia. 
Spożycie:  Brak specyficznego zagrożenia zdrowia. Nie zawiera żadnych szkodliwych 
efektów oczekiwanych od ilości, które mogą być spożyte przez przypadek. 
Kontakt ze skórą:  Nie ma szczególnych zagrożeń dla zdrowia. 
Kontakt z oczami:  para lub aerozol może powodować podrażnienie i pieczenie oczu. 
Ostre i przewlekłe zagrożenia dla zdrowia:  Nie ma szczególnych zagrożeń dla zdrowia. 
Objawy medyczne:  Nie zanotowano szczególnych objaw, ale chemiczne mogą mieć 
negatywny wpływ na zdrowie na niektórych osobnikach. 
Względy medyczne mogą powodować alergiczny wyprysk kontaktowy. Długotrwały lub 
powtarzający się kontakt może powodować następujące działania niepożądane: alergiczne 
wysypki. Uzyskać pomoc medyczną. 
 

12. Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Nie są znane żadne negatywne skutki dla środowiska wodnego. 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu. 
Trwałość i zdolność do rozkładu. Produkt zawiera substancje, które nie powinny być 
biodegradowalne. 
12.3. Zdolność do bioakumulacji. 
Trwałość i zdolność do rozkładu. Produkt zawiera substancje, które nie powinny być 
biodegradowalne. 
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12.4. Mobilność w glebie 

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie. 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB. 
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB. 
12.6. Inne szkodliwe skutki  
Brak 

 

13. Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 
Informacje ogólne: Odpady nadają się do spalenia. 
Metody utylizacji odpadów do instalacji uzdatniania odpadów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji w miejscowym Urządzie utylizacji odpadów. 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

Produkt nie jest objęty międzynarodowymi przepisami dotyczącymi transportu towarów 
niebezpiecznych (IMDG, IATA, ADR / RID). 
14.1. Numer UN 

Nie dotyczy. 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nie dotyczy. 
14.3. Klasa (-y) 
Nie wymaga oznakowania ostrzegawczego w transporcie. 
14.4. Grupa pakowania 

Nie dotyczy. 
14.5. Zagrożenia środowiskowe 

Substancja niebezpieczna dla środowiska / Zanieczyszczenia morskie 

Nie. 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla mieszaniny: 
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 

grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania, pakowania substancji i mieszanin (jak 

z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

Chemikaliów (REACH) (z późniejszymi zmianami). 

Wytyczne Najwyższe dopuszczalne stężenia EH40. 
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
brak dostępnych danych 

 

16. Inne informacje 

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w 
postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu 
uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych 

właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą 
producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. 
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają 
kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej 
karcie charakterystyki. Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie 
karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych oraz 
obowiązujących przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych.  
 

 

 


