Karta charakterystyki
Emulgator MGS

1.

Identyfikacja sub stancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1.

Identyf ikator produktu

1.2.

1.3.

1.4.

Znak firm owy

: Emulgator MGS

Nazwa Chem iczna

: Metyloglukozopółtoras tearynian

Istotne zident yfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Is totne
zidentyfikowane
zas tosowania

: Em ulgator O/W do preparatów kosmetyc znych

Odradzane
zas tosowania

: Nieznane.

Dane dot yczące dostawcy karty charakterystyki
Firm a

: Zrób Sobie Krem Kosmetyki
Naturalne Katarzyna DamętkaZomerfeld
Kochanowskiego 18 A, 59-230
Prochowice

Num er telefonu

: +48 502 465 972

E-m ail

: zsk @zrobsobiekrem.pl

Numer telefonu alarmowego
inform acje w
wypadku awarii

Informacja toksykologiczna
+48 42 631 47 25

2.

Identyfikacja zagrożeń

2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacjia wg rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).
Zgodnie z Rozpor ządzeniem (WE) nr 1272/2008 nie jes t m ateriałem niebezpiecznym lub mies zaniną
niebezpieczną.
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EW G lub 1999/45/WE
Żadne s zczególne niebezpieczeńs two nie jes t znane

2.2.

Elementy oznakowania
Według GHS produkt nie wymaga oznakowania jako s ubs tancja niebezpieczna. Należy pr zes trzegać
zw yc zajnych zas ad bezpieczeńs twa obowią

2.3.

Inne zagrożenia
żadne nie jes t znane

3.

Skład/informacja o składnikach
Metyloglukozopółtoras tearynian

3.1.

Substancje

3.2.

Mieszaniny

4.

Środki pierwszej pomocy

4.1.

Opis środków pierwszej pomocy
Porady ogólne

: Brak dos tępnej informacji.
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4.2.

Wdychanie

: Zapewnić dos tarczanie ś wieżego powietrza
W przypadku wys tąpienia objawów zas tos ować zabiegi m edyczne

Kontakt przez s kórę

: W przypadku kontaktu ze s kórą zm yć natychm ias t obfitą iloś cią wody z m ydłem

Kontakt z oc zam i

: W przypadku kontaktu z oc zam i przem yć s tarannie obfitą iloś cią wody i wezwać
pom oc m edyczną

Połknięcie

: Podać do picia dużą iloś ć wody
w wypadku objawów s zukać pom ocy m edycznej

Najważniejsze ostre i opóź nione objawy oraz skutki narażenia
Objawy

4.3.

: Do tej pory brak inform acji o s ymptom ach i s kutkach wys tępujący po eks pozycji
os tro/lub z opóźnieniem .

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
leczyć objawowo

5.

Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.

Środki gaśnicze

5.2.

Stos owne ś rodki
gaś nicze

: piana, dwutlenek węgla, suchy pros zek, zras zanie wodą

Nieodpowiednie
ś rodki gaśnicze

: nie s tos uje się

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
W wypadku pożaru m oże wydzielać s ię:
dwutlenek węgla, tlenek węgla

5.3.

Informacje dla straży pożarnej
Nie wdychać gazów z wybuchu i/lub gazów s palinowych

6.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środ owiska

6.1.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedur y w sytuacjach awaryjnych
Stos ować os obis ty s przęt ochronny

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony ś rodowiska
Nie dopus zczać do s pływu do kanalizacji lub dróg wodnych
Nie wytłaczać do podglebia/gleby

6.3.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Wybrać m echanicznie
Nis zczyć abs orbowany m ateriał zgodnie z przepis ami

6.4.

Odniesienia do innych sekcji
Odnoś nie dals zych inform acji dotycząc ych nadzorowania ekspozycji i utylizacji patrz ro zd ziały 8 i 13.

7.

Postępowanie z sub stancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

Środki ostrożności dot yczące bezpiecznego postępowania
Ws kazówki dotyczące
bezpiecznego
pos ługiwania się

: Unikać tworzenia i os adzania pyłów

Środki higieny

: Nie jeś ć, nie pić, nie palić w czas ie pracy.
Um yć ręce przed przerwą i po pracy

Ogólne ś rodki
zapobiegawcze

: Unikać kontakyu z oczym a i s kórą
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7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dot yczą cymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Zapobieganie pożarowi i wybuchowi
ws kazówki

: Nie wym aga s pecjanych ś rodków

Składowanie

7.3.

ws kazówki

: Przechowywać tylko w oryginalnych pojem nikach

Inne inform acje o
warunkach
przechowywania

: Trzym ać pojem niki zam knięte

Niem iecka klasa
przechowywania

: 11

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dals zych zaleceń.

8.

Kontrola narażenia/środki ochr ony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczące kontroli
brak dos tępnych danych

8.2.

DNEL

: Brak wartoś ci DNEL/DMEL.

PNEC

: Brak wartoś ci PNEC.

Kontrola narażenia
Ochrona oczu

: gogle z c zęś ciam i bocznym i

Ochrona rąk

: Do użytku nadają s ię np. rękawice firm y Kä chele-Cama Latex Gm bH, Am Kreuzacker
9, D-36124 Eichenzell, e-mail vertrieb@kcl.de, które posiadają nas tępującą
s pecyfikację (badanie według EN374); s zczególnie uwzględnić należy s pecyfic zne
warunki na m iejs cu pracy.
Niniejs ze zalecenia dotyc zą tylko produktu podanego w karcie charakterys tyki
produktu, który dos tarczam y, oraz podanego przez nas przeznaczenia.
Materiał rękawic: rękawice wykonane z nitr ylu (NBR)
Czas przełom u: 480 m in
Gruboś ć rękawic: 0,11 mm
Materiał rękawic: rękawice wykonane z lateks naturalny
Czas przełom u: 480 m in
Gruboś ć rękawic: 0,5 mm
Materiał rękawic: Rekawice wykonane z chloroprenu (CR np. Neoprenu)
Czas przełom u: 480 m in
Gruboś ć rękawic: 0,65 mm
Materiał rękawic: rękawice wykonane z butylu (IIR)
Czas przełom u: 480 m in
Gruboś ć rękawic: 0,7 mm

Ochrona ciała

: Nie wym agany

Ochrona dróg
oddechowych

: Nie wym agany

9.

Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyc zn y

: ciało s tałe
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9.2.

Pos tać

: Kulki

Barwa

: jas no żółty

Zapach

: charakterys tyczn y

Próg zapachu

: nie m ierzono

pH

: 7,5 - 8,5 (20 °C)
50 g/l

Tem peratura
topnienia

Uwagi: m etanol/woda
: Zakres topnienia
45 - 55 °C
Metoda: OECD 102

Tem peratura wrzenia

: nie m ierzono

Tem peratura zapłonu

: > 300 °C
Metoda: DIN EN ISO 2719

Szybkoś ć
odparowywania

: nie m ierzono

Zapalnoś ć

: Brak danych

Górna granica
wybuchowoś ci/zapło
nu

: nie m ierzono

Dolna granica
wybuchowoś ci

: nie m ierzono

Prężnoś ć pary
Względna gęs toś ć
oparów

: nie m ierzono
: nie m ierzono

Gęs toś ć względna

: brak dos tępnych danych

Rozpus zczalnoś ć
Rozpus zczalnoś ć w
wodzie

: nie m ierzono
: nie m ierzono

Stała podziału (noktanol/woda)

: nie m ierzono

Tem peratura
s amozapłonu

: nie m ierzono

Rozkład termiczny
Lepkoś ć
kinem atyczna

: nie m ierzono
: brak dos tępnych danych

Lepkoś ć dynam iczna
Właś ciwoś ci
wybuchowe

: nie dotyczy
: nie m ierzono

Właś ciwoś ci
utleniające

: nie m ierzono

Inne informacje
Gęs toś ć nas ypowa

: ca. 600 kg/m3
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(20 °C)

10.

Korozja m etalu

: nie m ierzono

Tem peratura
s amozapłonu

: nie m ierzono

Stabilność i reaktywno ść

10.1. Reaktywność
patrz ro zdział "Mo żliwoś ć wys tępowania niebezpiecznych reakcji"
10.2. Stabilność chemiczna
W warunkach norm alnych produkt jes t s tabilny.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak niebezpiecznych reakcji przy właś ciwym s kładowaniu i obsłudze
10.4. Warunki, których należy unikać
10.5. Materiały niezgodne
Nie jes t znane
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Żaden przy właś ciwej obsłudze i m agazynowaniu

11.

Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toks ycznoś ć os tra
(droga pokarm owa)

: LD50
Gatunki: s zczur
Dawka: > 2.000 m g/kg
Metoda: Wytyc zne OECD 401 w s prawie prób

Toks ycznoś ć os tra
(droga oddechowa)

: Brak danych

Toks ycznoś ć os tra
(s kórą)

: Brak danych

Działanie
żrące/podrażnienie
s kóry

: Gatunki: królik
Wynik: nie drażniący
Metoda: OECD 404

Ciężkie obrażenia
oczu/podrażnienie
oczu

: Gatunki: królik
Wynik: nie drażniący
Metoda: OECD 405

Działanie uczulające
na drogi
oddechowe/s kórę

: Gatunki: Świnka m ors ka
Wynik: nie uczulający
Klas yfikacja: Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych.
Metoda: OECD 406

Toks ycznoś ć przy
powtarzających s ię
dawkach

: Brak danych

Ocena CMR
Karcenogennoś ć

: brak dos tępnych danych

Mutagennoś ć

: Brak danych

Teratogennoś ć

: brak dos tępnych danych
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Toks ycznoś ć dla
rozrodczoś ci

12.

: brak dos tępnych danych

Działanie toks yczne
na narządy docelowe
– jednorazowe
narażenie

: Brak danych

Działanie toks yczne
na narządy docelowe
– powtarzane
narażenie

: Brak danych

Inne inform acje

: Prawidłowe użytkowanie nie daje ujemnych efektów dla zdrowia przynajmniej zgodnie
z nas zą wiedzą
Subs tancja nie wykazuje mutagennej aktywnoś ci (Tes t Am es a)

Informacje ekologiczne
Ocena działania toksycznego dla środowiska

12.1.

Os tra toks ycznoś ć
dla ś rodowis ka
wodnego

: brak dos tępnych danych

Chroniczna
toks ycznoś ć dla
ś rodowis ka wodnego

: brak dos tępnych danych

Toksyczność
Toks ycznoś ć dla
organizm ów
wodnych, Ryby

: Gatunki: złota orfe
Czas narażenia: 96 h
LC50: > 10 g/l
Metoda: OECD 203

Toks ycznoś ć dla
organizm ów
wodnych,
Bezkręgowce

: brak dos tępnych danych

Toks ycznoś ć dla
organizm ów
wodnych,
Algi/Rośliny wodne

: brak dos tępnych danych

Toks ycznoś ć dla
m ikroorganizmów

: EC10: > 10 g/l
Metoda: DIN 38412 T.27

Toks ycznoś ć
chroniczna ryb

: brak dos tępnych danych

Toks ycznoś ć
przewlekła wobec
bezkręgowców
wodnych

: brak dos tępnych danych

Toks ycznoś ć dla
organizm ów żyjących
w glebie

: brak dos tępnych danych

Toks ycznoś ć roś lin
naziemnych

: brak dos tępnych danych

Toks ycznoś ć dla
organizm ów żyjących
nad poziom em gleby

: brak dos tępnych danych
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12.2.

12.3.

Trwałość i zdolność do rozkładu
Fotodegradacja

: brak dos tępnych danych

Degradowalnoś ć
biologiczna

: Degradowalnoś ć biologiczna: 85 %
Metoda: OECD 301 D
Uwagi: Produkt jes t łatwo biodegradowalny zgodnie z kr yteriam i OECD

Elim inacja m etodam i
fizyko-chem icznym i

: brak dos tępnych danych

Biochemiczne
zapotrzebowanie na
tlen (BZT)

: brak dos tępnych danych

Chem iczne
zapotrzebowanie na
tlen (ChZT)

: brak dos tępnych danych

s tos unek BOD/COD

: brak dos tępnych danych

Rozpus zczony
węgiel organiczny
(DOC)

: brak dos tępnych danych

Zaads orbowane
organiczne związki
halogenowe (AOX)

: brak dos tępnych danych

Rozdział pomiędzy
elem enty
ś rodowis kowe

: brak dos tępnych danych

Zdolność do bioakumulacji
Bioakumulacja

12.4.

Mobilność w glebie
Rozm ies zczenie w
ś rodowis ku

12.5.

: Brak dos tępnych danych

Inne szkodliwe skutki działania
Inform acje ogólne

13.

: brak dos tępnych danych

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
ocena PBT i vP vB

12.6.

: brak dos tępnych danych

: Nie dopus zczać do gleby, s zlaków wodnych lub kanalizacji
Produkt jes t uznawany za s łabo zanieczys zc zający wodę

Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Wyrób
Zanieczys zc zone
opakowanie

14.

: W m ies zninie z łatwopalnymi cieczami zgodnie z przepis am i władz lokalnych, zabrać
to s palrni odpadów s pecjalnych
: Jeśli pus ty s każony pojem nik jes t recyklowany lub nis zczon y odbiorca m us i być
poinformowany o m ożliwym zagrożeniu

Informacje dotyczące transpor tu
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Nie zaklasyfikowany jako niebez pieczny w rozumieniu przepisów transportowych.
-----Nie

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6

Num er UN (num er ONZ):
Prawidłowa nazwa przewozowa UN:
Klas a(-y) zagrożenia w trans porcie:
Grupa pakowania:
Zagrożenia dla ś rodowis ka:
Szc zególne ś rodki os trożnoś ci dla
użytkowników:

15.

Informacje dotyczące przepisów praw nych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ś rodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Krajowe prawodawstwo
Ins trukcja techniczna
dot. powietrza (TA
Luft)

: 5.2.1

Akty prawne w
zakres ie
zapobiegania
poważnym awariom

: ---

Klas a
zanieczys zc zenia
wody

: lekkie zanieczys zc zenie wody
Klas yfkacja zgodna z prawem niem ieckim

Klas yfikacja zagrożeń
zgodnie z BetrSichV
(Niem cy).

: ---

Inne przepis y

: żadne

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena
bezpieczeńs twa
chem icznego

16.

: Dla tego produktu nie zos tała przeprowadzona ocena bezpiecze ńs twa chem icznego
s ubs tancji.

Inne informacje
Wykaz źródeł
Inne inform acje
Utworzono dnia

: Należy pr zes trzegać us tawowych wym agań w zakres ie udzielania pracownikom
ins trukcji.
: 08.10.2014

Os tatnio wprowadzone zm iany będą za znaczone na m argines ie. Ta wers ja zas tępuje ws zys tkie poprzednie.
Niniejs zych inform acji udzielono zgodnie z nas zą najleps zą wiedzą i doświadczeniem , z w ykluczeniem
odpowiedzialnoś ci za jej treś ć, dotyc zącej w s zczególnoś ci praw na dobrach niematerialnych przys ługujących
osobom trzecim , w tym patentów. Stanowią one jedynie opis cech produktów i nie wiążą s ię z ud zieleniem
gwarancji. Odbiorca pozos taje zobowiązany do s tarannego s prawdzenia przez odpowiednio wykwalifikowany
pers onel funkcji i możliwoś ci zas tos owania produktu na s woje włas ne ryzyko oraz zgodnego z um ową handlową
jego odbioru. Zas trzega s ię prawo do zm ian wynikających z pos tępu technicznego i technologicznego. Użycie
nazw handlowych innych producentów nie s tano wi ich rekomendacji, jak też nie wyklucza m ożliwoś ci
zas tosowania innych podobnych produktów.

Karta charakterystyki
Emulgator MGS

Legenda
ADR
ADN
ADNR
ASTM
ATP
BCF
BetrSichV
c.c.
CAS
CESIO
Chem G
CMR
DIN
DM EL
DNEL
EINECS
EC50
GefStoffV
GGVS EB
GGVSee
GLP
GM O
IATA
ICAO
IMDG
ISO
LOAEL
LOEL
NOAEL
NOEC
NOEL
o. c.
OECD
OEL
PBT
PEC
PNEC
REACH
RID
STOT
SVHC
TA
TPR
TRGS
VCI
vPvB
VOC
VwVwS
WGK
WHO

Umowa europejs ka dotyc ząca m iędzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych
Umowa europejs ka dotyc ząca m iędzynarodowego przewozu ś ródlądowym i drogam i wodnymi
towarów niebezpiecznych
Porozum ienie w sprawie przewozu po Renie towarów niebezpiecznych
Am erykańs kie Stowarzys zenie Badań Materiałowych
dos tos owanie do pos tępu technicznego
Ws półczynnik biokoncentracji
rozporządzenie o bezpieczeńs twie pracy i eks ploatacji
naczynie zam knięte
s towarzys zenie ds . przedziału num erów CAS
Europejs ka kom isja ds . tens ydów i ich produktów poś rednich
us tawa o s ubs tancjach chem icznych (Niem cy)
rakotwórczo-mutagenna toks yczna dla reprodukcji
Stowarzys zenie Niem iecki Ins tytut ds . Normalizacji
Pochodny poziom powodujący m inimalne zm iany
Pochodny poziom niepowodujący zm ian
Europejs ki Wykaz Is tniejących Subs tancji o Znaczeniu Kom ercyjnym
ś rednie s tężenie efektywne
Rozporządzenie o m ateriałach niebezpiecznych
rozporządzenie o prowadzeniu działalnoś ci w zakresie krajowego i m iędzynarodowego
przewozu drogowego, koleją i żeglugą ś ródlądową towarów niebezpiecznych
rozporządzenie o prowadzeniu działalnoś ci w zakresie krajowego i m iędzynarodowego
przewozu towarów niebezpiecznych drogą m ors ką
Dobra Praktyka Laboratoryjna
Organizm zm odyfikowany genetyc znie
Międzynarodowe Zrzes zenie Przewoźników Powietrznych
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
Międzynarodowy m ors ki kodeks towarów niebezpiecznych
Międzynarodowa Organizacja ds . Norm alizacji
Najniżs za Dawka Ujawnienia Zatrucia
Najniżs za Dawka Ujawnienia
Dawka o Niewidocznych Skutkach Zatrucia
Stężenie bez obs erwowanych s kutków
Dawka bez obs erwowanych s kutków
naczynie otwarte
Organizacja Współpracy Gos podarczej i Rozwoju
Wartoś ci graniczne powietrza na miejs cu pracy
Pers ys tentna, bioakum ulacyjna, trująca
Przewidziane s tężenie w powietrzu
Przewidywane s tężenie niepowodujące zm ian w ś rodowis ku.
Rejes tracja wg REACH
Regulam in dla m iędzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
Specyficzna toks yc znoś ć organu docelowego
Subs tancje wzbudzające s zczególne obawy
Ins trukcja techniczna
osoba trzecia jako pełnom ocnik (art. 4)
Reguły techniczne dot. m ateriałów niebezpiecznych
Stowarzys zenie Przem ys łu Chemicznego
bardzo pers ys tentna, bardzo bioakum ulacyjna
s ubs tancje lotne organiczne
Przepis adminis tracyjny do klas yfikacji s ubs tancji niebezpiecznych dla wód
Klas a zanieczys zc zenia wody
Światowa Organizacja Zdrowia

