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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji: Lifting roślinny 

Zastosowanie: 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 
Substancja nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska. 
 
3. Skład / informacja o składnikach 
Typ produktu : - substancja 
Nazwa chemiczna : - Hydrolyzed Wheat Protein 
N° CAS : 70084 – 87 – 6 
Składniki stwarzające zagrożenie : - Brak 
 
4. Pierwsza pomoc 
Nie ma potrzeby podejmowania żadnych 
specyficznych działań po kontakcie produktu ze 
skórą, oczami lub po przypadkowym połknięciu. 
 
5. Postępowanie w przypadku pożaru 
Produkt niepalny 
 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
Osobiste środki ostrożności : 
- Nie dotyczy. Produkt bezpieczny. 
Zabezpieczenie otoczenia : - Produkt 
biodegradowalny 
Metody czyszczenia : - Mycie wodą 
 
7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
Postępowanie z preparatem : - brak 
specjalnych wymagań 
Przechowywanie : - 
przechowywać w temperaturze +20°C 
 
8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
- Nie dotyczy 
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9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
Stan skupienia : - płyn 
Kolor : - bursztynowy 
Zapach : - Słaby 
pH : - 7,0 – 8,0 
Gęstość : - 1 g/ml 
Charakterystyczne Temperatury : 
-Temperatura wrzenia 100°C 
Temperatura zapłonu : - Nie dotyczy 
Rozpuszczalność : - Rozpuszczalna w wodzie 
 
10. Stabilność i reaktywność 
Stabilność : - Produkt stabilny 
Niebezpieczne reakcje : - Nie zauważono 
Niebezpieczne produkty rozkładu : - Brak 
 
11. Informacje toksykologiczne 
Oddziaływanie na skórę: - Nie drażniący 
wysoka toksyczność : nietoksyczny 
działanie miesjcowe : niedrażniący dla skóry i oczu 
Podrażnienie skóry : -Nie podrażniający 
Mutagenność: - Nie mutagenny 
 
12. Informacje ekologiczne 
Produkt biodegradowalny bez wpływu na 
środowisko. 
 
13. Postępowanie z odpadami 
Odpady mogą zostać wylane do kanalizacji. 
Opakowanie może zostać usunięte do 
pojemnika na odpady lub spalone. 
 
14. Informacje dotyczące transportu 
Produkt bezpieczny. Brak specjalnych 
wymagań transportowych. 
 
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
Brak danych 
 
16.Inne informacje 
Informacje zawarte w tym dokumencie, podane 
są w dobrej wierze i bazują na naszej wiedzy o 
produkcie. 
Równocześnie zwracamy uwagę użytkownika na 
pewne ryzyko używania produktu w różnych 
aplikacjach do których produkt ten nie został 
stworzony. 


