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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji:  Wosk pszczeli biały 

Nazwa INCI:  Cera alba 

Zastosowanie: Przemysł chemiczny, przemysł kosmetyczny. 

 

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. Skład / informacje o składnikach 

 
 

3. Właściwości fizyczne i chemiczne 

Postać : ciało stałe  

Barwa : biała  

Zapach : charakterystyczny  

Wartość pH : brak danych  

Lepkość: ok. 10mPa.s. [100ºC]  

Temperatura rozkładu cieplnego : brak danych  

Temperatura zamarzania: ~61-65ºC  

Temperatura wrzenia : brak danych  

Temperatura samozapłonu : > 175ºC  

Temperatura zapłonu : > 175ºC  

Granice wybuchowości : brak danych 

Gęstość względna około 0,95 (25 °C)  

Rozpuszczalność w wodzie : nierozpuszczalny  

 

4. Środki pierwszej pomocy  

- Kontakt z oczami : Płukać oczy przez około 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej 

bieżącej. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia 

rogówki. W żadnym wypadku nie usuwać samemu produktu z oczu. Zapewnić konsultację 

okulistyczną.        

- Kontakt ze skórą : Przemyć skórę co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej 

bieżącej. Nie usuwać produktu z powierzchni skóry. Skonsultować się z lekarzem.        

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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- Wdychanie : Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp 

świeżego powietrza. Jeżeli trudności w oddychaniu utrzymują się zapewnić pomoc 

medyczną.        

- Połknięcie : W razie przypadkowego połknięcia podać do picia dużą ilość wody około 0,5 l, 

nie wywoływać wymiotów. Skorzystać z pomocy lekarskiej. 

 

5. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

Obchodzenie się z substancją:  podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić. Unikać 

kontaktu z substancją, unikać wdychania par. Przestrzegać zasad higieny osobistej, 

pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Magazynowanie:  substancję 

przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym dobrze 

wentylowanym miejscu magazynowym.  

 

6. Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze: piana, proszki 

gaśnicze, dwutlenek węgla. Specjalne zagrożenia: substancja palna; niecałkowite spalenie 

lub wysoka temperatura może spowodować wydzielanie się tlenku węgla,kwasów 

organicznych, aldehydów. Specjalne wyposażenie ochronne: nie przebywać w strefie 

zagrożenia bez pełnej odzieżyt ochronnej i niezależnego aparatu oddechowego.  

 

7. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

Środki ochronne związane z personelen: unikać wdychania i kontaktu z gorącym ciekłym 

produktem. Zapewnic odpowiednią wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. Rozsypany 

produkt stwarza niebezpieczeństwo pośliżnięcia się.  

Procedury czyszczenia: zapobiec rozprzestrzeniani się produktu; zabezpieczyć studzienki 

ściekowe; rozsypany produkt zebrać do pojemnika i przekazać do utylizacji.  

 

8. Informacje dotyczące transportu  

Brak szczególnych wymagań dotyczących transportu.  

 

9. Opakowania  

worki PE 25 kg  

 

10. Inne informacje  

Informacje zawarte w karcie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i mają na celu opisanie 

produktu z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa. 

Dane zawarte w pkt. 3 mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w 

rozumieniu prawa (art. 71 k.c.) i nie zastępują parametrów zawartych w świadectwie Kontroli 

Jakości. 

 

 

 

 

                          


