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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji: Olejek różany 
Nazwa INCI:   Rosa damascena flower oil 
Zastosowanie substancji/mieszaniny: Przemysł kosmetyczny. 
 
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 
Zagrożenia fizyczne: nie sklasyfikowany 
Zagrożenia dla zdrowia: Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Carc. 2, Muta. 2 
Niebezpieczny dla środowiska: Aquatic Chronic 2 
 
Piktogramy dotyczące zagrożeń 

 
 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne w przypadku połknięcia. 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka w przypadku połknięcia. 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Р201 Przed użyciem należy uzyskać specjalne instrukcje. 
Р202 Nie należy posługiwać się, dopóki wszystkie środki ostrożności nie zostaną 
przeczytane i zrozumiane. 
P261 Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / par / rozpylonej cieczy. 
26264 Dokładnie umyć skórę po użyciu. 
Р272 Zanieczyszczonej odzieży roboczej nie można wyprowadzać poza miejsce pracy. 
Р273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
Р310 Natychmiast skontaktować się z CENTRUM ZATRUĆ / lekarzem. 

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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32321 Specyficzne leczenie (patrz informacje na etykiecie). 
P391 Zbierz wycieki. 
P305 + P351 + P338 Oczy: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć 
soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do wyjęcia. Kontynuuj płukanie. 
P302 + 352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P308 + P313 JEŚLI jest narażone: Zasięgnąć porady / uwagi medycznej. 
P333 + 313 W przypadku wystąpienia podrażnienia lub wysypki skórnej: Zasięgnąć porady 
medycznej. 
P362 + P364 Zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć ją przed ponownym użyciem. 
P405 Przechowuj zamknięty pojemnik. 
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / 
międzynarodowymi przepisami prawnymi. 
 
2.2. Elementy etykiety 
 

 
 
Niebezpieczeństwo 
Działa drażniąco na skórę. 
Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne w przypadku połknięcia. 
Podejrzewa się, że powoduje raka w przypadku połknięcia. 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / par / rozpylonej cieczy. 
Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub wysypka: Zasięgnąć porady medycznej. 
Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / 
międzynarodowymi przepisami prawnymi. 
 
2.3. Inne zagrożenia:  
Olej zawiera następujące składniki o działaniu uczulającym: 
Cytronellal, Citronellol, Eugenol, Geraniol. 
 
3. Skład / informacja o składnikach 
3.1 Substancje 
Olejek eteryczny otrzymuje się przez destylację wodno-parową świeżych kwiatów róży. 

Status: naturalny 

Charakterystyka chemiczna: Bulgarian Rose Oil 

 

Nazwa CAS No Stężenie% 

Olejek różany 90106-38-0 /8007-01-0 100 % 
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4. Pierwsza pomoc 

W przypadku wdychania: Wynieść z miejsca narażenia na świeże powietrze. W przypadku 

trudnego oddychania szukać pomocy medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą: Dokładnie umyć wodą. W przypadku utrzymujących się 

objawów skontaktować się z lekarzem. 

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast przepłukać wodą przez 10-15 minut trzymając 

powieki otwarte. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia lub podrażnienia, należy 

zasięgnąć porady lekarza. 

W przypadku połknięcia: Przepłukać usta wodą bez połykania. Nie wywoływać wymiotów. 

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem.  

Specjalne środki zapewniające pierwszą pomoc w miejscu pracy: woda i krople do oczu. 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Odpowiednie środki gaśnicze:  Carbondioxide, pianka, chemikalia suche, typu ABC i BC. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie stosować bezpośredniego strumienia wody na palący się 

materiał, suchy chemiczne D. 

Szczególne zagrożenia związane z narażeniem wynikającym z samej substancji:  

tlenek węgla i podtlenek azotu. 

Specjalne procedury przeciwpożarowe: Pojemniki znajdujące się w pobliżu ognia należy 

usunąć lub schłodzić wodą. 

Specjalne wyposażenie ochronne do walki z ogniem: W przypadku pożaru i / lub wybuchu 

nie wdychać oparów. Używać osobistego wyposażenia ochronnego. 

Specyficzne zagrożenia podczas gaszenia pożaru: Ogień może wytwarzać toksyczne opary i 

gęsty dym. 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Używać osobistego wyposażenia ochronnego. 

W przypadku rozlania należy uważać na śliskie podłogi i powierzchnie. 

Unikać wdychania oparów lub gazu. Zapewnij odpowiednią wentylację. 

Trzymać z dala od źródeł zapłonu i otwartego ognia.  

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zapobiegać dalszemu wyciekowi jeżeli 

jest to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych 

lub gruntowych. 

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia: stosować obojętny, 

niepalny absorbenty, materiał chłonny (piasek, ziemia lub inne obojętne sorbenty).  

Przechowywać w odpowiednich zamkniętych pojemnikach do usunięcia.  

Odniesienia do innych sekcji: Informacje na temat usuwania odpadów znajdują się w sekcji 

13 karty charakterystyki. 
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7. Postępowanie z substancją / preparatem i jej / jego magazynowanie 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Podczas pracy nie jeść, nie pić i 

nie palić. Unikaj bezpośredniego kontakt ze skórą i oczami.  

Nosić odpowiedni sprzęt ochronny. (patrz punkt 8). 

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności: Przechowywać w temperaturze od 5 °C do 25 °C w suchym, dobrze 

wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. 

Przechowuj pojemniki szczelnie zamknięte. 

Specyficzne zastosowania: Do profesjonalnego stosowania w produkcji kosmetyków i 

produktów perfumeryjnych. 

 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1. Graniczne wartości narażenia: Wartości graniczne dla czynników chemicznych w 

środowisku pracy. 

 
 

8.2. Kontrola narażenia: Odpowiednie zabezpieczenia techniczne. Myć ręce przed 

przerwami i na zakończenie pracy. 

Osobiste wyposażenie ochronne: ochrona oczu / ochrona twarzy: Okulary ochronne z 

osłonami bocznymi zgodnie z EN 166. Należy używać sprzętu do sprawdzenia i 

zatwierdzenia ochrony oczu zgodnie z odpowiednimi standardami, takimi jak NIOSH (USA) 

lub EN 166 (UE). 

8.3. Ochrona skóry: Używać rękawic. Sprawdź rękawice przed użyciem. Zastosuj 

odpowiednią technikę usuwania rękawiczek (bez dotykania ich zewnętrznej powierzchni), 

aby uniknąć kontaktu ze skórą. Zanieczyszczone rękawice usunąć po użyciu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi i przepisami. 

Dobra Praktyka. Umyć i osuszyć ręce. Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać 

wymagania REGULACJI (UE) 2016/425. 

8.4. Ochrona ciała: Nieprzepuszczalna odzież. Sprzęt ochronny musi być wybrany zgodnie 

do stężenia i ilości substancji niebezpiecznych w konkretnym miejscu pracy. 

8.5. Ochrona dróg oddechowych Należy stosować uniwersalną maskę oddechową (USA) 

lub respirator typu ABEK (EC 14387) jako dodatkowa ochrona techniczna. Jeśli respirator 

jest jedyną metodą ochrony, użyj respiratora pokrywającego całą twarz. Użyj respiratorów i 

komponentów które zostały przetestowane i zatwierdzone zgodnie z odpowiednimi 

standardami, takimi jak NIOSH (USA) lub CEN (EC). 
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9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

Wygląd: ciecz 

Kolor: żółty do żółto-zielonego 

Zapach:  kwiatowy, różany. 

рН: nie dotyczy 

Temperatura krzepnięcia ° C:   + 1 6 do + 23,5 

Temperatura wrzenia (° C):   Brak danych 

Temperatura zapłonu (° C):   + 6 7 (przy zawartości etanolu około 2,5%) 

Palność (ciało stałe, gaz):   Nie dotyczy 

Granice łatwopalne / Granice wybuchowości:   Nie dotyczy 

Temperatura samozapłonu:   nie dotyczy 

Szybkość parowania:   Nie dotyczy 

Limity wybuchowe:   Nie dotyczy 

Właściwości utleniające   Nie dotyczy 

Prężność par:   nie dotyczy 

Gęstość względna D20/20, 20°C:    0,848-0,880 

Rozpuszczalność: Alkohol, oliwa z oliwek, słaba rozpuszczalność w wodzie (255,8 mg/lw 25 

°C (EST) 

Współczynnik podziału n-oktanol / woda:   Nie dotyczy 

Temperatura rozkładu:   Brak danych 

Gęstość oparów:   brak dostępnych 

Lepkość:   Brak danych 

Inne informacje 

Współczynnik załamania światła, 20 °C:  1,4520-1,470 

Obrót optyczny, 20 °C:  -1,8 ° i -5 ° 

Wartość estru, mg KOH/g:   7 do 24 

Profil chromatograficzny,% 

Etanol   Мах. 2,0 

Citronellol  20,0-34,0 

Nerol  5,0 - 12,0 

Geraniol  15,0 -22,0 

Alkohol fenyloetylowy  Мах. 3,5 

C17 (heptadekan)  1,0 - 2,5 

C19 (Nonadecane)  8,0 - 15,0 

C21 (Heneicosane)  3,0 - 5,5 

 

10. Stabilność i reaktywność 
Reaktywność: Brak danych. 
Stabilność chemiczna: Substancja jest stabilna w normalnych warunkach stosowania i 
przechowywania. 
W przypadku rozkładu termicznego lub pożaru mogą wydzielać się potencjalnie 
niebezpieczne opary. 
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Brak danych. 
Warunki, których należy unikać: Przechowywać z dala od ciepła, iskier i otwartego ognia, 
gorących powierzchni, bezpośredniego światła słonecznego, temperatury powyżej 25 ° C 
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Niekompatybilność z różnymi substancjami: silne utleniacze, silne kwasy, silne zasady. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: Narażenie na ogień może wyzwolić dwutlenek węgla, 
węgiel, tlenek azotu i inne niezidentyfikowane produkty organiczne. 
 
11. Informacje toksykologiczne 
Uczulenie: 2% - en roztwór w oleju wazelinowym nie podrażnia skóry ludzkiej, nie działa 
uczulająco. 
Ostra toksyczność doustna LD50 / szczur / - 5000 mg / kg 
Toksyczność ostra skórna LD50 / królik / - 2500 mg / kg 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Brak danych 
Skutki toksykologiczne (zdrowotne): 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne 
w przypadku połknięcia. 
Rakotwórczość: Podejrzewa się, że powoduje raka w przypadku połknięcia. 
Szkodliwe działanie na rozrodczość: Brak danych. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: Brak danych. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie: Brak danych. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak danych. 
Spożycie: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne w przypadku połknięcia. 
Podejrzewa się, że powoduje raka, jeśli zostanie połknięty. 
Skóra: Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry - uczulenie. 
Oczy: Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy. 
 
12. Informacje ekologiczne 
Eko toksyczność: Nie przeprowadzono żadnych testów toksyczności ekologicznej. 
Trwałość i zdolność do rozkładu: Brak danych. 
Zdolność do bioakumulacji: Brak danych. 
Mobilność w glebie: Brak danych. 
Ta substancja nie zawiera żadnych składników uważanych za trwałe, wykazujące zdolność 
do bioakumulacji. 
Inne szkodliwe skutki działania: Brak danych. 
 
13. Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 
Produkt: użyj całej zawartości opakowania. Unikaj wyrzucania do kanalizacji 

i do środowiska. 

Zanieczyszczone opakowanie: Puste pojemniki należy zabrać do zatwierdzonego odpadu 

w celu recyklingu lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Utylizacja powinna być zgodna z lokalnymi przepisami. 

 

14. Informacje dotyczące transportu 

Numer UN: - 

Prawidłowa nazwa przewozowa: - 

Klasa:- 

Grupa pakowania: - 

Transport produktu jest bezpieczny zgodnie ze standardowymi wymaganiami zgodnie z 

międzynarodowymi przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych: transport 

drogowy - ADR; Transport kolejowy - RID; Transport morski - IMDG; Transport lotniczy - 

ICAO / IATA. 
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W przypadku wycieku, patrz punkt 6. 

Kategoria magazynowania 3A - Ciecze palne. 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO (WE) NR 1272/2008 RADA z dnia 16 grudnia 2008 r w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji (CLP), zmieniające i uchylająca dyrektywy 

67/548 / EWG i 1999/45 / WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006. 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

RADA z dnia 18 grudnia 2006 r. Dotycząca rejestracji, oceny. 

Autoryzacja i ograniczenie chemikaliów (REACH), ustanowienie europejskiego 

Agencja Chemikaliów, zmieniająca dyrektywę 1999/45 / WE i uchylająca rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 793/93 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, a także Rada 

Dyrektywa 76/769 / EWG i dyrektywy Komisji 91/155 / EWG, 93/67 / EWG, 93/105 / WE 

i 2000/21 / WE. EH40 / 2005 Limity ekspozycji w miejscu pracy. 

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

RADY z dnia 9 marca 2016 r. W sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylającej Radę 

Dyrektywa 89/686 / EWG. 

 

16. Inne informacje 

 

16.1. IFRA  nie ogranicza stosowania w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym. 

2% roztworu oleju w wazelinie nie działa drażniąco na skórę, nie wywołuje reakcji 

uczuleniowej i nie działa toksycznie 

 

16.2. Opakowanie: 

 
 

16.3. Okres przydatności do spożycia: 

Przechowywać w zalecanych warunkach. 

Dane zawarte w niniejszej karcie charakterystyki są zgodne z poziomem naszej aktualnej 

wiedzy na dzień jej sporządzenia. Od czasu użycia powyższego produktu informacje i 

warunki użytkowania są poza naszą kontrolą.  

Użytkownik powinien się konsultować w przypadku, gdy zamierza używać produktu do 

nowych lub nietypowych celów. 

 

 


