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1. Identyfikacja pojemnika i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa pojemnika:   Butelka DINA 50 ml 
 

 

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 

  

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 
  
Nie jest substancją lub mieszaniną niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008. 
 
2.2 Elementy etykiety 

Etykietowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 
  
Nie jest substancją lub mieszaniną niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008. 
 
2.3 Inne zagrożenia 

Jeżeli małe cząstki powstają podczas dalszego przetwarzania mogą tworzyć zapalne 
stężenia pyłu w powietrzu. Ta substancja / mieszanina nie zawiera składników uważanych za 
trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i 
wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). 
 
3. Skład / informacja o składnikach 
3.1 Substancje 
 

 
4. Pierwsza pomoc 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy  

Porady ogólne: Przed podjęciem akcji ratunkowej i pierwszej pomocy należy przedsięwziąć 

odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia własnego zdrowia i bezpieczeństwa. 

W przypadku wdychania: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Jeśli objawy się 

utrzymują, należy zwrócić się o pomoc lekarską. W przypadku nadmiernego wdychania 

oparów, które mogą powstać podczas ogrzewania tego materiału, należy przenieść osobę na 

świeże powietrze. Uzyskać pomoc medyczną. Utrzymywać osobę w cieple, w razie potrzeby 

podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR) 

W przypadku kontaktu ze skórą: Jeśli stopiony materiał zetknie się ze skórą, natychmiast 

przepłukać dużą ilością wody w celu schłodzenia dotkniętej tkanki i polimeru. Nie próbuj 

odrywać polimeru od skóry, ponieważ spowoduje to usunięcie skóry. Uzyskać 

natychmiastową pomoc lekarską, jeśli oparzenie jest głębokie lub rozległe. 

W przypadku kontaktu z oczami: Przemywać oczy dokładnie wodą przez kilka minut i 

skonsultować się z lekarzem, jeśli dyskomfort będzie się utrzymywać. W przypadku kontaktu 

z oczami ze stopionym polimerem: Niezwłocznie płukać oko zimną, bieżącą wodą przez co 

najmniej 15 minut. Poza spłukiwaniem, NIE próbuj usuwać materiału przylegającego do oka 

(oczu). Natychmiast skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia: Nie przewiduje się szkodliwego działania na zdrowie w wyniku 

połknięcia. 
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4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

Objawy: Wdychanie oparów może powodować bolesność nosa i gardła oraz kaszel. 

Zagrożenia: Kontakt pyłu z oczami może prowadzić do podrażnienia. Stopiony polimer może 

powodować oparzenia termiczne. 

  

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym  

Leczenie: Leczenie nadmiernego narażenia powinno być ukierunkowane na kontrolę 

objawów i stanu klinicznego pacjenta. 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: MAŁY POŻAR: Użyć suchego rozpylacza chemicznego, CO2 

lub wody. 

DUŻE PRZEDMIOTY: Używaj dysz wodnych z bezpiecznego miejsca. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: Nieznane. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną | 

Szczególne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru: Trzymać z dala od ciepła i źródeł 

zapłonu. W przypadku pożaru mogą powstawać niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak: 

Tlenek węgla, dwutlenek węgla i niespalone węglowodory (dym). 

5.3 Informacje dla straży pożarnej  

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków: Nosić zatwierdzone autonomiczne aparaty 

oddechowe i odzież ochronną dla strażaków. 

Dalsze informacje: Palne cząstki stałe ulegają rozkładowi w warunkach pożaru. Wartość 

opałowa: 8000-11000 kcal / kg Gasić pożar z bezpiecznej odległości za pomocą węży lub 

dysz monitora. Ciepło z ognia może topić się, rozkładać polimer i wytwarzać łatwopalne 

opary. Wynieść pojemniki z miejsca pożaru, jeśli można to zrobić bez ryzyka. Opróżnij 

natychmiast w przypadku otwarcia urządzeń obniżających ciśnienie w pojemniku lub 

przebarwienia pojemnika. Zawsze trzymaj się z daleka od zbiorników ogarniętych pożarem. 

Nie próbuj wchodzić na górę pojemników do przechowywania, które są w ogniu. Zimne 

pojemniki do przechowywania z dużą ilością wody, nawet po wyczerpaniu się ognia. 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

awaryjnych: 

Indywidualne środki ostrożności: Wyposażyć respondentów w odpowiednią ochronę. Tworzy 

niebezpieczne ryzyko poślizgnięcia na każdej twardej gładkiej powierzchni. Wyposażyć 

ratowników w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE). Unikać kurzu. Unikać 

rozproszenia pyłu w powietrzu (tj. Usuwania kurzu za pomocą sprężonego powietrza). 

Potencjalne zagrożenie pyłem palnym. Cząstki polimeru stwarzają ryzyko poślizgnięcia się 

na twardych gładkich powierzchniach. 

  

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie spłukiwać do wód powierzchniowych 

i kanalizacji. 
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6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 

usuwania skażenia  

Metody oczyszczania: Na lądzie zmiatać / zebrać do odpowiednich pojemników na odpady 

lub odkurzyć za pomocą sprzętu, który zapobiega ryzyku zapłonu. Na wodzie materiał jest 

nierozpuszczalny; zbierać i zawierać jako dowolne ciało stałe. Cały odzyskany materiał 

powinien być zapakowany, oznakowany, transportowany i usuwany lub odzyskiwany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz zgodnie z dobrymi praktykami inżynierskimi. 

Odzyskaj, jeśli to możliwe. 

 

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

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania: Materiał jest w postaci granulatu. 

Przekształcenie w małe cząsteczki podczas dalszego przetwarzania, manipulowania lub w 

inny sposób może powodować powstanie łatwopalnych stężeń pyłu w powietrzu. Unikaj 

gromadzenia się kurzu w zamkniętej przestrzeni. Unikaj tworzenia się kurzu; drobny pył 

zawieszony w powietrzu i w obecności źródła zapłonu jest potencjalnym zagrożeniem 

wybuchem pyłu. Wyładowanie statyczne (iskra) lub inne źródła zapłonu w środowisku o 

dużym zapyleniu mogą spowodować zapłon pyłu i doprowadzić do wybuchu pyłu Ładunek 

elektrostatyczny może się gromadzić podczas przenoszenia. Sprzęt do przenoszenia 

polimeru powinien być przewodzący i uziemiony. Metalowe pojemniki biorące udział w 

przenoszeniu tego materiału powinny być uziemione i połączone. Wszystkie urządzenia 

elektryczne powinny odpowiadać obowiązującym przepisom elektrycznym i wymogom 

prawnym w odniesieniu do obszarów z pyłami palnymi. Po użyciu należy zawsze dokładnie 

umyć ręce wodą z mydłem. Po doprowadzeniu materiału do temperatury przetwarzania 

mogą powstawać opary mogą skraplać się w wentylacji wyciągowej. Zobacz rozdział 10. 

  

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 

wszelkich wzajemnych niezgodności  

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych: Przechowywać w 

suchym miejscu. Korzystaj z dobrych praktyk w czasie przechowywania, przesyłania i 

obsługi. Należy stosować obudowy procesowe i odpowiednią wentylację, aby uniknąć 

nadmiernego gromadzenia się pyłu. Przechowywać z dala od nadmiernego ciepła i z dala od 

silnych środków utleniających. Przechowywać pojemnik zamknięty, aby zapobiec 

zanieczyszczeniu. Podejmij środki, aby zapobiec gromadzeniu się ładunku 

elektrostatycznego. 

  

7.3 Szczególne zastosowanie (-a) końcowe:  

Patrz sekcja 1.2. 

 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Składniki z parametrami kontroli miejsca pracy 
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Granice narażenia zawodowego 

 

8.2 Kontrola ekspozycji 

Środki techniczne  

Postępuj zgodnie z zaleceniem normy międzynarodowej NFPA 654 (z późniejszymi 

zmianami) dla sprzętu używanego do obsługi tego produktu. Kontrole inżynieryjne, tj. 

Systemy zamknięte, powinny być stosowane, ilekroć jest to możliwe, w celu utrzymania 

ekspozycji poniżej akceptowalnych kryteriów. Jeżeli takie kontrole nie są wykonalne lub 

wystarczające do osiągnięcia pełnej zgodności, należy zastosować inne środki kontroli 

technicznej, takie jak lokalna wentylacja wyciągowa. Upewnij się, że systemy obsługi pyłu 

(takie jak kanały wyciągowe, odpylacze, zbiorniki i sprzęt przetwarzający) są zaprojektowane 

w sposób zapobiegający uciekaniu pyłu do obszaru roboczego (tj. Nie ma wycieków z 

urządzenia). 

Osobiste wyposażenie ochronne  

Ochrona dróg oddechowych: Należy stosować obudowy procesowe, lokalną wentylację 

wyciągową lub inne techniczne środki kontroli, aby utrzymać poziom poniżej zalecanego 

poziomu ekspozycji. Kiedy pracownicy stoją w koncentracji powyżej limitu narażenia, muszą 

stosować odpowiednie atestowane respiratory. Należy stosować odpowiednią ochronę dróg 

oddechowych, gdy atmosfera przekracza zalecane limity. W przypadku, gdy pracownicy 

mogą być narażeni na stężenia pyłu powyżej dopuszczalnych wartości, muszą stosować 

odpowiednie atestowane respiratory. 

Ochrona rąk: Nosić rękawice zapewniające ochronę termiczną w przypadku potencjalnego 

kontaktu z gorącym materiałem. 

  

Ochrona oczu i twarzy: Okulary przeciwpyłowe powinny być noszone, aby zapobiec urazom 

mechanicznym lub innym podrażnieniom oczu wskutek obecności unoszących się w 

powietrzu cząsteczek, które mogą wynikać z posługiwania się tym produktem. 

Ochrona skóry i ciała: Nosić odpowiednią odzież ochronną. 

Środki higieny: Wybór odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej powinien opierać się 

na ocenie właściwości użytkowych sprzętu ochronnego w stosunku do wykonywanego 

zadania (zadań), obecnych warunków, czasu użytkowania oraz zagrożeń i / lub 

potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić. można napotkać podczas użytkowania. 

Używaj dobrych praktyk higieny osobistej. Myć ręce przed jedzeniem, piciem, paleniem lub 

korzystaniem z toalety. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć przed ponownym użyciem. 
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Kontrola narażenia środowiska Porady ogólne: Patrz sekcja 6. 

 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd: Pellety.  

Kolor: przezroczysty do białego 

Zapach: Lekki. 

Dolna granica wybuchowości: Uwaga: Minimalne stężenie wybuchowe (MEC) dla pyłu 

polimerowego zmienia się w zależności od rozkładu wielkości cząstek. 

Górna granica wybuchowości: Uwaga: Nie dotyczy. 

Łatwopalność (ciało stałe, gaz): polimer się pali, ale nie łatwo się zapala. 

Właściwości utleniające: Nie uważa się za czynnik utleniający. 

Temperatura samozapłonu:> 300 ° C 

pH: Uwaga: Nie dotyczy. 

Temperatura topnienia / zakres: 50 - 170 ° C 

Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: Uwaga: Nie dotyczy. 

Prężność par: Uwaga: Nie dotyczy. 

Gęstość: <1 g / cm3 

Rozpuszczalność w wodzie: Uwaga: nierozpuszczalny. 

Współczynnik podziału: noctanol / woda: Uwaga: brak danych. 

Lepkość dynamiczna: Uwaga: Nie dotyczy. 

Względna gęstość pary: Uwaga: Nie dotyczy.  

Szybkość parowania: Uwaga: Nie dotyczy. 

Właściwości wybuchowe: Brak danych. 

 

9.2. Inne informacje 

Brak danych 

 

10. Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność 

Brak znanych zagrożeń związanych z reaktywnością.  
10.2 Stabilność chemiczna  

Stabilny w normalnych warunkach.  
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  

Niebezpieczne reakcje: Nie występuje. 
  
10.4 Warunki, których należy unikać  

Warunki, których należy unikać: Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami, nadmiernym 
ciepłem, iskrami lub otwartym ogniem. 
10.5 Materiały niezgodne  

Czynniki, których należy unikać: Materiał może zostać zmiękczony przez niektóre 
węglowodory. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu  

Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie przewiduje się rozkładu w normalnych warunkach. 
 
Rozkład termiczny: Uwaga: Mogą powstawać tlenki węgla, związki olefinowe i parafinowe, 
śladowe ilości kwasów organicznych, ketonów, aldehydów i alkoholi. 
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11. Informacje toksykologiczne 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych. 

Ostra toksyczność 
  
Ostra toksyczność doustna: Nie sklasyfikowany 
Ostra toksyczność drogą oddechową: Nie sklasyfikowany 
Toksyczność ostra skórna: Nie sklasyfikowany 
Działanie żrące / drażniące na skórę: Nie działa drażniąco na skórę. 
Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy: Nie działa drażniąco na oczy. 
Możliwe mechaniczne podrażnienie. 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie sklasyfikowany 
Chroniczna toksyczność 
Rakotwórczość: Nie sklasyfikowany 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Niesklasyfikowany 
Szkodliwe działanie na rozrodczość Wpływ na płodność / wpływ na laktację lub przez 
laktację: Nie sklasyfikowany 
Wpływ na rozwój: Nie sklasyfikowany 
Toksyczny środek działający na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: Substancja lub 
mieszanina nie została sklasyfikowana jako działająca toksycznie na narządy docelowe, 
jednorazowe narażenie. 
Toksyczny układowy narząd docelowy - narażenie powtarzane: Substancja lub mieszanina 
nie została sklasyfikowana jako działająca toksycznie na narządy docelowe, powtarzane 
narażenie. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Nie dotyczy. 
 
12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 

Ostra toksyczność dla środowiska wodnego: Niesklasyfikowany 

Przewlekła toksyczność wodna: Nie sklasyfikowany 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Podatność na biodegradację: Nie oczekuje się biodegradacji. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Bioakumulacja: Materiał ten prawdopodobnie nie ulegnie bioakumulacji. 

12.4 Mobilność w glebie 

Porady dodatkowe Środowiskowy los i ścieżki: Ten materiał nie jest lotny i nierozpuszczalny 

w wodzie. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  

Ta substancja / mieszanina nie zawiera składników uważanych za trwałe, wykazujące 

zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą 

zdolność do bioakumulacji (vPvB).  

12.6 Inne szkodliwe skutki działania  

Dodatkowe informacje ekologiczne: Oczekuje się, że ekotoksyczność będzie minimalna w 

oparciu o niską rozpuszczalność polimerów w wodzie. Brak danych na temat tego produktu. 

Jednak ptaki, ryby i inne zwierzęta mogą jeść peletki, które mogą blokować ich drogi jelitowe. 

 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody Oczyszczalnia 

Produkt: Wszystkie odzyskane materiały powinny być pakowane, etykietowane, 

transportowane i usuwane lub odzyskiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
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regulacjami oraz zgodnie z dobrymi praktykami inżynierskimi. Odzyskaj, jeśli to możliwe. 

Jeśli to możliwe, poddaj recyklingowi. 

 

14. Informacje dotyczące transportu 

Brak regulacji w transporcie 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z wymogami rozporządzenia REACH (WE) nr 

1907/2006 i jego modyfikacji. 

15.1. Bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska wykonawcze / i ochrony 

środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:  

Rozporządzenie dyrektyw UE (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 Jeśli chodzi o Rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencja Chemikaliów, 

zmieniające dyrektywę 199/45 / WE oraz uchylające rozporządzenie Rady rozporządzenie 

Rady (EWG) No793 / 93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę 

Rady 76/769 / EWG i Dyrektywy Komisji 91/155 / EWG, 93/67 / EWG i 93/105 / EWG i 

2000/21 / EC wraz z poprawkami. Ustawowe Instrumenty środkach chemicznych (Informacje 

o zagrożeniach i opakowaniach regulaminu Supply 2009 (S.I. 2009 nr 716). 

Zatwierdzony Kodeks Postępowania klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów 

niebezpiecznych dla dostaw. Karty Charakterystyki Substancji i preparatów 

Wytyczne Uwagi Najwyższe dopuszczalne stężenia EH40. CHIP dostępne dla każdego HSG 

108. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ocena nie została wykonana, ponieważ nie jest to materiał niebezpieczny zgodnie z 

artykułem 31 rozporządzenia REACH 1907/2006. 

 

16. Inne informacje 

Informacja ta opiera się na dzisiejszym stanie dostępnej wiedzy; ma ona na celu opisanie 

wymagań dotyczących produktu ze względu na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. Nie 

powinna być ona jednak interpretowana jako gwarancja określonych właściwości produktu.  

 

 


