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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji:          Śluz ślimaka 
Nazwa INCI:                   Snail secretion filtrate 

 
Zastosowanie zidentyfikowane: do zastosowań w przemyśle kosmetycznym 
Zastosowanie odradzane: nie określono 
 

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. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Wg rozporządzenia 1272/2008: 
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna. 
Zagrożenie dla zdrowia człowieka 
Brak. 
Zagrożenie dla środowiska 
Brak. 
Zagrożenia fizyczne/chemiczne 
Brak. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
Piktogramy: 
Brak. 
Hasło ostrzegawcze: 
Brak. 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
Brak. 
Zwroty określające środki ostrożności: 
Brak.  
 
2.3. INNE ZAGROŻENIA 
Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem 
XIII rozporządzenia 
REACH. 
 
 
 
 
 

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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3. Skład / informacja o składnikach 
3.1. Substancje 

  
 
3.2. Mieszaniny 
Niebezpieczne składniki: 

 
4. Pierwsza pomoc 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

W przypadku kontaktu ze skórą: 

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 

W przypadku kontaktu z oczami: 
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Wyjąć szkła kontaktowe jeśli są. Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą 

ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na 

niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, skontaktować się z lekarzem. 

Narażenie inhalacyjne: 

W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, 

w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza. 

W przypadku połknięcia: 

Nie wywoływać wymiotów, przepłukać jamę ustną, podać do wypicia dużą ilość wody, 

skontaktować się z lekarzem. 

 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak dostępnych informacji. 

 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 

szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. 

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gaśnicze (A,B,C), 

dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), piasek lub ziemia, mgła wodna. Stosować metody 

gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: Silny strumień wody. 

 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

W trakcie pożaru uwalniają się gęste czarne dymy oraz produkty rozkładu: tlenki węgla. 

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Pojemniki znajdujące się w strefie pożaru chłodzić rozproszonym strumieniem wody, o ile jest 

to możliwe usunąć ze strefy zagrożenia. W przypadku pożaru w zamkniętym pomieszczeniu 

należy stosować odzież ochronną i aparat oddechowy na sprężone powietrze. Nie 

dopuszczać do przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych, gruntowych i 

kanalizacji. 

 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA 

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

awaryjnych 

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii 

odpowiednie służby. Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację, 

stosować indywidualne środki ochrony. 

 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 

usuwania skażenia 

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na odpowiednim materiale 

absorpcyjnym wiążącym ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, materiał wiążący 

uniwersalny). Zebrać zanieczyszczony materiał do odpowiednio oznakowanych pojemników 

w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 

Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 

 

7. Postępowanie z substancją / preparatem i jej / jego magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, 

nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie 

ochronne przed wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 

wzajemnych niezgodności 

Przechowywać w chłodnym (temperatura magazynowania od 4oC do 8oC) suchym, dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu, w prawidłowo oznakowanym, zamkniętym, oryginalnym 

pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących 

powierzchni i otwartego ognia. Nie magazynować razem ze środkami utleniającymi, 

materiałami kwaśnymi i zasadowymi. 

 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

do zastosowań w przemyśle kosmetycznym 

 

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z 

późn. zm.) 

 

 

 2-fenoksyetanol 

DNEL pracownik, inhalacja, długotrwałe narażenie, objawy miejscowe: 8,07mg/m3 

DNEL pracownik, inhalacja, długotrwałe narażenie, objawy systemowe: 8,07mg/m3 
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8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej 

pomieszczenia. 

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny: 

Ochrona oczu lub twarzy: 

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania produktu 

Ochrona skóry: 

Ochrona rąk: 

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania produktu 

Inne: 

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania produktu 

Ochrona dróg oddechowych: 

Nie jest wymagana w normalnych warunkach stosowania produktu 

Zagrożenia termiczne: 

Nie dotyczy. 

Kontrola narażenia środowiska 

Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i 

cieków wodnych. 
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9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I 

CHEMICZNYCH 

 

 

 
 

9.2. Inne informacje 

brak dodatkowych wyników badań 

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 

Produkt nie jest reaktywny. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt niestabilny w kontakcie z zasadami. 
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Zobojętnienie może występować w kontakcie z zasadami. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Unikać podwyższonej temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych, 

gorących powierzchni i otwartego ognia. 

10.5. Materiały niezgodne 

Zasady. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

W zależności od warunków użytkowania, mogą wydzielać się żrące pary lub gazy. 

 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

a) toksyczność ostra: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

b) działanie żrące/drażniące na skórę: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji 

nie są spełnione 

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: na podstawie dostępnych 

danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: na podstawie dostępnych danych 

kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze: na podstawie dostępnych danych kryteria 

klasyfikacji nie są spełnione 

f) rakotwórczość: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

g) szkodliwe działanie na rozrodczość: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji 

nie są spełnione 

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: na podstawie 

dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: na podstawie 

dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

j) zagrożenie spowodowane aspiracją: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji 

nie są spełnione 

 

2-fenoksyetanol 

LD50 doustnie, szczur: 1400mg/kg 

 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 

Szczegółowe badania nad działaniem mieszaniny na środowisko nie były prowadzone – brak 

danych. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak danych dla mieszaniny. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak danych dla mieszaniny. 

2-fenoksyetanol 
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Log Po/w: 1,16 – bardzo niski potencjał 

 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak danych dla mieszaniny. 

Nie należy dopuszczać do przedostania się i rozprzestrzeniania produktu w glebie, 

kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach wodnych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak danych. 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Utylizacją odpadów i opakowań jednorazowych powinny się zająć wyspecjalizowane firmy. 

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste, opróżnione opakowania należy 

poddać unieszkodliwianiu lub recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kody odpadu ustalać w miejscu wytwarzania odpadów wg Rozporządzenia Ministra K limatu 

z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. poz. 10). 

Przepisy wspólnotowe w sprawie odpadów: 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

 

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy 

14.4. Grupa pakowania 

ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy 

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

IBC 

Nie dotyczy 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 

specyficzne dla substancji 

lub mieszaniny 

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

2006r w sprawie 
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rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) z późn.zm. 

2. 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) 

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO 

3. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 

(CLP) z późn. zm. 

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 

2019, poz.1225). 

6. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r.w w sprawie kategorii 

substancji niebezpiecznych i mieszaninie bezpiecznych, których opakowania wyposaża się w 

zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o 

niebezpieczeństwie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1604) 

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2019, poz. 701). 

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (t.j. DZ.U. 2019, poz. 542). 

9. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów 

(DZ.U. poz. 10). 

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 

sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 

2020 poz. 154) 

12. Umowa ADR 2019 - Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w 

życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 

września 1957 r. (Dz. U. poz. 769) 

13. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z późń. zm.) 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. Dz. 

U. 2016, poz. 1488) 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141). 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny. 

Załącznik XIV Rozp. REACH – Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania 

zezwoleń: nie dotyczy 

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, 

oczekujących na pozwolenie: 
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Nie dotyczy 

Załącznik XVII Rozp. REACH – Ograniczenia dotyczące produkcji , wprowadzania do obrotu 

i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów: nie dotyczy 

 

16. INNE INFORMACJE 

Zwroty H: 

H302 – działa szkodliwie po połknięciu 

H319 – działa drażniąco na oczy 

Opis użytych skrótów, akronimów i symboli: 

Acute Tox. 4 – toksyczność ostra kat. 4 

Eye Irrit. 2 – działanie drażniące na oczy kat. 2 

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 

NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 

NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 

DNEL – Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian 

LD50 – (ang. lethal dose) – medialna dawka śmiertelna, statycznie wyznaczona wielkość 

pojedynczej dawki substancji, po podaniu której można oczekiwać śmierci 50 % narażonych 

organizmów testowych. 

PBT – Trwały wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksycznych 

vPvB – bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

ADR – Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towarów niebezpiecznych 

RID – Rozporządzenie w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych międzynarodowymi 

liniami kolejowymi 

IMDG – Międzynarodowy Morski Kodeks transportu towarów niebezpiecznych 

IATA – Rozporządzenie w sprawie transportu towarów niebezpiecznych wydane przez 

zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego 

 

 

 

 

                          
 

 

 


