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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji: Kompozycja Zapachowa Fiołek 
Nazwa INCI:          Fragrance Violet 

 
Zastosowanie zidentyfikowane: surowiec do produkcji kompozycji zapachowych, 
kosmetyków, produktów chemicznych w gospodarstwie domowym  
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 
Podstawowa informacja:  

kompozycja zapachowa jest mieszanką składników organicznych. Długotrwały kontakt ze 
skórą, z oczami i bardzo intensywnej inhalacji może powodować podrażnienie.  
 
Zgodność z przepisami:  

Produkt nie należy do kategorii niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą 67/548/EEC i 
1999/45/EC  
Ochrona środowiska  

Gdy przelano, może spowodować skażenie ziemi i wód powierzchniowych  
Dodatkowe informacje  
Więcej informacji może być określone na etykiecie (patrz sekcja 15) 
 
3. Skład / informacja o składnikach 
3.1. Substancje 
Niebezpieczne składniki znajdują się w granicach wartości EEC instrukcji, instrukcji 
1999/45/EC i drugiej korekty SDS instrukcji 2001/58/EC odpowiedniej klasyfikacji 
 
3.2. Mieszaniny 

Niebezpieczne składniki (jeśli są) 

 

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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4. Pierwsza pomoc 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
Potrzeba natychmiastowej interwencji wykwalifikowanego personelu medycznego  
Nie ma potrzeby (przy odpowiednim zachowaniu następujących procedur)  
Kontakt ze skórą  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody z 
mydłem i starannie spłukać. Skontaktować się z lekarzem.  
Kontakt z oczami  
Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej wody 
(przemywać przez co najmniej 10-15 minut). Zasięgnąć porady lekarza.  
Połknięcie  

Wywołać wymioty. Zasięgnąć porady lekarza. 
Toksycznie przez drogi oddechowe  

Potrzebne jest świeże powietrze. Przewietrzyć pomieszczenie. Skontaktować się z 
wykwalifikowanym personelem opieki zdrowotnej 
 
5. Postępowanie w przypadku pożaru 
5.1. Środki gaśnicze  

Podstawowa informacja  
Nie jest niebezpieczne 
Odpowiednie środki gaśnicze: woda, CO2, piana, proszki chemiczne  
Specjalne urządzenia gaśnicze Nie jest wymagane 
Niedozwolone środki gaśnicze Brak danych 
Zalecenia dotyczące postępowania w czasie pożaru Nie używać bezpośredniego strumienia 
wody na płonące materiały. Unikać wdychania oparów. Stosować środki ochrony 
indywidualnej dróg oddechowych. 
 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach 
awaryjnych Unikać nadmiernego wdychania i kontaktu ze skórą i oczami. Należy używać 

rękawic i odzież ochronną, dodatkową wentylację  
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska   
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia  

Mocny wyciek natychmiast powstrzymać za pomocą piasku lub obojętnego proszku i 
zlikwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z lokalnym prawem. Po utylizacji 
produktu należy dokładnie przepłukać wodą, odpowiednich części i akcesori  
6.4 Bezpieczeństwo osobiste  
W przypadku reakcji alergicznych zwrócić się do wykwalifikowanego personelu medycznego 
6.5 Gdy dojdzie do zapalenia  

Usunąć źródła zapłonu. Zapewnić wystarczającą wentylację. Unikać nadmiernego 
wdychania oparów. 
 
7. Postępowanie z substancją / preparatem i jej / jego magazynowanie 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Wyeliminować poprzez drogi oddechowe i kontakcie ze skórą  
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności  
Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo 
oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego 
działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. 
Zalecana temperatura magazynowania i transportu: 0 – 30 o C  
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  

Jeśli składowanie odbywa się dłużej niż w podanym terminem, przed użyciem należy 
sprawdzić jakość  
7.4 Postępowanie z ogniem 

Należy odejść od źródeł zapłonu i ognia. 
 
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
8.1. Parametry dotyczące kontroli  
Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz. 817). Składniki 
dla których obowiązują normy ekspozycji: brak  
8.2. Kontrola narażenia  

Stosowne techniczne środki kontroli: Zapewnić odpowiednią wentylację.  
 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:  

Ochrona oczu lub twarzy: Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz 
(zgodne z normą EN 166).  
Ochrona skóry: używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów zgodnych z 
normą EN-PN 374:2005. Zalecane materiały: guma, PCV. Ochrona dróg oddechowych 
Dobra, naturalna wentylacja. Unikać nadmiernej inhalacji skoncentrowanych par 
 
9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

Wygląd Przezroczysty płyn 

Kolor / ogólny wygląd Poruszający się przezroczysty płyn/Odpowiada kolorowi 
kompozycji zapachowej tego typu 

Zapach Odpowiada zapachowi kompozycji zapachowej tego typu 

Punkt zapłonu > 61ºC 

Gęstość względna 0,9-1,6 g/cm³ 

Rozpuszczalność Pełny alkohol, ograniczona w wodzie 

Indeks refrakcji 0,9-1,8 i.u 

 
10. Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność  

W kontakcie z wodą nie reaguje  
10.2. Rozkład  
Tlenek węgla, oraz niezidentyfikowane związki organiczne mogą powstawać w wyniku 
spalania. 
 
11. Informacje toksykologiczne 
11.1. Podstawowa informacja  

Oparty na składnikach w składzie i ich stężeniach . Ten produkt, jest zgodny z metodami  
dyrektywy UE 88/379/EEC, klasyfikują jako: długotrwały kontakt może powodować 
podrażnienie skóry 
 
12. Informacje ekologiczne 
12.1. Podstawowa informacja 

Zapachowe kompozycje nie gromadzą się w środowisku i nie stwarzają problemów 
ekologicznych. Przy odpowiednim użyciu zanieczyszczenia nic się nie stanie 
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13. Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

Unikać dostania do kanalizacji. Utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
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 opakowaniowa  

ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy 
14.5. Zagrożenia dla środowiska  
ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy  
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  

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

nie dotyczy 
 
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
Etykieta: Etykieta zawiera: nazwę produktu, wagą, wagą netto, numer partii wyrobu, dane 

producenta, zalecenia dotyczące przechowywania i transportu, numer warunków 
technicznych. 
 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006r w sprawie 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) 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. 4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z późn. zm.). 5. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których 
opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne 
dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225) 6. Ustawa z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21). 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888). 8. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014r w sprawie katalogu odpadów 
(DZ.U. poz. 1923). 9. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady 
Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 
maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami 
zmieniającymi. 10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
(DZ.U. Nr 227, poz. 1367) 11. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie 
wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641). 12. Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. poz. 817). 
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczeństwa i 



 
Data aktualizacji 
2019-10-01 

 
Karta charakterystyki substancji/ mieszaniny 

Kompozycja Zapachowa Fiołek 

 

 

 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 
grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 
(DZ.U. Nr 217, poz.2141). 
 
16. Inne informacje 
 

Informacje podane w tym dokumencie są prawdziwe na tyle, na ile pozwalają sądzić dane 
istniejące w chwili odnowienia. Kartę sporządzono na podstawie oryginalnego dokumentu 
producenta 

 

 

 

 

 

 

 


