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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

Nazwa substancji:          Kwas Bursztynowy 
Nazwa INCI:                   Succinic Acid 
 
Zastosowania zidentyfikowane: zastosowanie w zróżnicowanych gałęziach przemysłu. 
Zastosowania odradzane: brak danych 
 
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 
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 
Poważne uszkodzenie oczu (Eye Dam. 1); H318 
 
Pełny tekst zwrotów H znajduje się w punkcie 16. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
 
Piktogramy 
 

 
 
Hasło ostrzegawcze 
Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H): 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. 
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z 
lekarzem. 
P362 Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
2.3. INNE ZAGROŻENIA 

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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Substancja nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. W przypadku rozproszenia może tworzyć 
wybuchową mieszaninę pyłowo-powietrzną. 
 
3. Skład / informacja o składnikach 
3.1. Substancje 

 
 
4. Pierwsza pomoc 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
- Kontakt z oczami : Natychmiast płukać oczy dużą ilością chłodnej wody przez przynajmniej 

15 minut przy szeroko odchylonych powiekach. Unikać silnego strumienia wody ze względu 

na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem. 

- Kontakt ze skórą : Zdjąć zanieczyszczone ubranie, zmyć skórę dużą ilością wody z mydłem 

i dokładnie spłukać. 

- Wdychanie : Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. zapewnić dostęp 

świeżego powietrza. Osoba udzielająca pomocy powinna być wyposażona w odpowiednią 

ochronę dróg oddechowych. W razie dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. 

- Połknięcie : Nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, wypłukać usta 

wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody. Wezwać lekarza. 

 

4.2. NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

 

4.3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY 

LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM| 

Brak innych zaleceń niż podane w sekcji 4.1. 

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. ŚRODKI GAŚNICZE 

Odpowiednie środki gaśnicze: piana alkoholoodporna, dwutlenek węgla (CO2), proszki 

gaśnicze, woda – prądy rozproszone. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: woda zwartym strumieniem. 

 

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ 

Substancja palna i w przypadku rozproszenia może tworzyć wybuchową mieszaninę pyłowo-

powietrzną. W środowisku pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne związki/opary w tym 

tlenek węgla. 

 

5.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ 

Nie przebywać w strefie zagrożenia bez pełnej odzieży ochronnej i niezależnego aparatu do 

oddychania. Nie dopuścić do przedostania się wody gaszącej do wód powierzchniowych lub 

gruntowych. 

 

 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
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ŚRODOWISKA 

6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I 

PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH 

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: 

Unikać tworzenia pyłów; nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie 

chodzić po uwolnionym materiale. Zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniach 

zamkniętych. Stosować odzież i sprzęt ochrony indywidualnej. Jak najszybciej opuścić strefę 

zagrożenia. Dla osób udzielających pomocy: Stosować odzież i sprzęt ochrony 

indywidualnej. 

 

6.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntowych. 

  

6.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I 

SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA 

Zebrać na sucho, umieścić w zamykanym pojemniku i przekazać do usunięcia. 

Zanieczyszczony teren oczyścić. 

 

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 

Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8. 

Postępowanie z odpadami - patrz sekcja 13. 

 

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

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 

Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z substancją, unikać 

wdychania pyłów. Przestrzegać zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa pracy z 

chemikaliami. Stosować odzież i sprzęt ochronny (jak podano w sekcji 

8). Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed wyładowaniami 

elektrostatycznymi w celu minimalizacji ryzyka zapalenia się wznieconego pyłu. 

 

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE 

DOTYCZĄCE WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI 

Substancję przechowywać w szczelnie zamkniętych, właściwie oznakowanych 

opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem, wilgocią i wodą. Nie składować w 

pobliżu alkaliów i środków utleniających. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. 

 

7.3. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE 

Brak. 

 

 

 

 

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 

Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 
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- Najwyższe dopuszczalne stężenia według prawa polskiego. 

Pochodny poziom niepowodujący efektów (DNEL): 

DNEL (dermalnie, pracownik, chroniczny, efekty systemowe): 71 mg/kg m.c./dzień 

DNEL (wdychanie, pracownik, chroniczny, efekty systemowe): 10 mg/m3 

DNEL (doustnie, konsument, chroniczny, efekty systemowe): 43 mg/kg m.c./dzień 

DNEL (dermalnie, konsument, chroniczny, efekty systemowe): 43 mg/kg m.c./dzień 

DNEL (wdychanie, konsument, chroniczny, efekty systemowe): 10 mg/m3 

DNEL (wdychanie, pracownik, chroniczny, efekty miejscowe): 10 mg/m3 

DNEL (wdychanie, konsument, chroniczny, efekty miejscowe): 10 mg/m3 

Przewidywane stężenie niepowodujące efektów (PNEC): 

PNEC (woda słodka): 0,1 mg/l 

PNEC (woda morska): 0,01 mg/l 

PNEC (oczyszczalnia ścieków): 3 mg/l 

PNEC (osad słodkowodny): 0,079 mg/kg 

PNEC (osad morski): 0,008 mg/kg 

PNEC (gleba): 0,018 mg/kg 

 

8.2. KONTROLA NARAŻENIA 

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Z dnia 21 grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ). 

Stosowane techniczne środki kontroli: 

Zapewnić odpowiednią wentylację, w tym odpowiednią miejscową wentylację wyciągową, 

jeśli istnieje prawdopodobieństwo tworzenia pyłu. 

Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej: 

Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od stężenia i ilości 

substancji. Odporność odzieży ochronnej na chemikalia powinna być stwierdzona przez 

producenta. 

a) Ochrona oczu lub twarzy: stosować okulary ochronne typu gogle zgodne z normą EN 166. 

b) Ochrona skóry: 

- Ochrona rąk: stosować rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów, zgodne z 

normą EN 374 i wykonane np. z kauczuku butylowego o grubości ≥ 0,5 mm i czasie przebicia 

>480 min, z chloroprenu o grubości ≥ 0,65 mm i czasie 

przebicia >480 min, z kauczuku NBR o grubości ≥ 0,4 mm i czasie przebicia >480 min 

- Inne: zalecana - ubranie ochronne środki ochronne i higieny: natychmiast zmienić 

zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją. 

Nie wdychać substancji. W żadnym wypadku nie spożywać posiłków na stanowisku pracy. 

c) Ochrona dróg oddechowych: w przypadku niedostatecznej wentylacji używać maski z 

filtrem przeciwpyłowym, zgodnej z normą EN 143. 

Kontrola narażenia środowiska: Nie dopuścić do dostania się produktu do kanalizacji, wód i 

gleby. 

 

 

 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I 

CHEMICZNYCH 
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a) Wygląd: białe, krystaliczne ciało stałe 

b) Zapach: bez zapachu 

c) Próg zapachu: nie dotyczy 

d) Wartość pH: 2,7 (10 g/l, 20 °C) 

e) Temperatura topnienia: 185 – 187 °C 

f) Początkowa temperatura wrzenia: 235 °C 

g) Temperatura zapłonu: dane niedostępne 

h) Szybkość parowania: dane niedostępne 

i) Palność: produkt palny, ale trudno zapalny 

j) Górna/dolna granica wybuchowości: 

- dolna: 150 g/m3 

k) Prężność par: 0,00000002 hPa w 25 °C 

l) Gęstość par: dane niedostępne 

m) Gęstość względna: dane niedostępne 

n) Rozpuszczalność: 

- w wodzie: 83 g/l w 25 °C 

o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): -0,59 

p) Temperatura samozapłonu: dane niedostępne 

q) Temperatura rozkładu: dane niedostępne 

r) Lepkość: nie dotyczy 

s) Właściwości wybuchowe: nie posiada, ale pyły z powietrzem mogą tworzyć mieszaninę 

wybuchową 

t) Właściwości utleniające: nie posiada 

 

9.2. INNE INFORMACJE: 

Gęstość w 15°C: 1,57 g/cm3 

Gęstość nasypowa: 940 kg/m3 

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. REAKTYWNOŚĆ 

Produkt nie jest reaktywny. 

10.2. STABILNOŚĆ CHEMICZNA 

Trwały w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania. 

10.3. MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI 

Reaguje z kwasami, alkaliami, środkami utleniającymi. 

10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ 

Wysoka temperatura, bezpośrednie nasłonecznienie, wilgoć. 

10.5. MATERIAŁY NIEZGODNE 

Alkalia, kwasy, utleniacze. 

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU 

Drażniące gazy/opary, tlenek węgla. 

 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH 

a) Toksyczność ostra: 

LD50 (doustnie szczur): 2260 mg/kg 
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b) Działanie żrące/drażniące na skórę: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione. 

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: powoduje poważne uszkodzenie 

oczu. 

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: w oparciu o dostępne dane, kryteria 

klasyfikacji nie są spełnione. 

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: w oparciu o dostępne dane, kryteria 

klasyfikacji nie są spełnione. 

f) Działanie rakotwórcze: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 

są spełnione. 

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: w oparciu o dostępne 

dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: w oparciu o dostępne 

dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione. 

 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. TOKSYCZNOŚĆ 

Ekotoksyczność: 

LC50 (Danio rerio): >100 mg/l (OECD 203; 96 h) 

EC50 (Daphnia magna): >100 mg/l (OECD 202; 48 h) 

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): >100 mg/l (OECD 201; 72 h) 

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): >100 mg/l (OECD 201; 72 h) 

12.2. TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU 

Biodegradacja: 

93,57 %/4 d (EU method C.4-B) 

96,55 %/28 d (EU method C.4-B) 

Substancja łatwo ulega biodegradacji. 

12.3. ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI 

log KOW: -0,59 

12.4. MOBILNOŚĆ W GLEBIE 

Brak dostępnych danych. 

12.5. WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I VPVB 

Substancja nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. 

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA 

Nie dopuścić do przedostania się do wód, ścieków lub gleby. 

 

 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

Produkt i opakowania usuwać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami 

ochrony środowiska. Opróżnione opakowania jednorazowego użytku przekazać do 
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upoważnionego odbiorcy odpadów. Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne po 

uprzednim oczyszczeniu, mogą być powtórnie stosowane. 

Klasyfikacja odpadów: 

- Substancja: 

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących 

przepisach. 

- Opakowania: 

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. 

U. 2013, poz. 21). Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi ( Dz. U. poz. 888 ). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 0, poz. 1923). 

 

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Nie jest przedmiotem przepisów transportowych. 

14.1. NUMER UN (NUMER ONZ) 

Nie dotyczy 

14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN 

Nie dotyczy 

14.3. KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE 

Nie dotyczy 

14.4. GRUPA PAKOWANIA 

Nie dotyczy 

14.5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

Nie dotyczy 

14.6. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW 

Nie dotyczy 

14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM II DO KONWENCJI MARPOL 

73/78 I KODEKSEM IBC 

Nie dotyczy 

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych 

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych ADR Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r 

(Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych. 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI I MIESZANINY 

Rozporządzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie REACH.  

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 

pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
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1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – wersja skonsolidowana. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 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). Ustawa z dnia 25 lutego 2011 

roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.Nr. 63 Poz. 322). 

 

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona. 

 

16. INNE INFORMACJE 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H): 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. 

Warunki i metody obchodzenia się, przechowywania, stosowania i usuwania produktu 

znajdują się poza naszą kontrolą i nie należą do naszych kompetencji. Z tego też powodu, 

między innymi, odmawiamy przyjęcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty, 

zniszczenia czy koszty wynikłe z obchodzenia się, przechowywania lub usuwania produktu. 

Niniejsza karta powinna być wykorzystywana jedynie dla tego produktu. 

Inne źródła informacji:  

ECHA (European Chemical Agency) 

 

Aktualizacja ogólna 

Dane zawarte w pkt. 9 mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w 

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

Jakości. 

 

 

 

 

 

                          
 

 


