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KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU 

(WE) nr 1907/2006 (REACH) 

(WE) nr 1272/2008 [CLP] 

 
1. Identyfikacja  substancji chemicznej. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora  

Nazw handlowa: Sonite WAX 

Typ i przeznaczenie produktu:  pasta woskowa 

Producent/Dostawca: KauPo Plankenhorn 

                                    Max-Planck-Str. 93 D 78549 Spaichingen Niemcy 

Dystrybutor: PPHU KauPoSil Tomasz Cieślak 

                     Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śl. 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny lub substancji 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Łatwopalna ciecz, kat. 3, H226 

Asp. Tox. 1, H304 

Skin Irrit. 2, H315 

Aquatic Chronic, H412 

 

2.2. Elementy oznakowania 

 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Piktogramy zagrożeń: 

 
Hasło: Niebezpieczeństwo!  

 

Szczególne zagrożenia dla ludzi i środowiska: 

 

3. Skład i informacja o składnikach 

Mieszanina nafty i wosków 

 

Numer Nazwa Wzór chem. Klasyfikacja substancji Udział 

wagowy % 

CAS: 64741-48-9 

WE:  

Indeks: 

Nafta (Petroleum)   

 
Hasło ostrzegawcze: 
Niebezpieczeństwo! 

H226, H304, H315, H412 

80 – 95 

 

4. Pierwsza pomoc 

Przy wdychaniu : zapewnić dopływ świeżego powietrza, przy większych dolegliwościach skontaktować się z 

lekarzem 

Kontakt ze skórą  :  zmyć dużą ilością wody i mydła. Zdjąć zabrudzone ubranie.  

Kontakt z oczami : przepłukać pod bieżącą wodą, przy utrzymującym się podrażnieniu skontaktować się z 

lekarzem 

Przy spożyciu : nie wywoływać wymiotów, skontaktować się z lekarzem 

Uwagi ogólne:  

5. Postępowanie w przypadku pożaru 



Właściwe środki gaśnicze : 

Gaśnica na dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, mgła wodna 

Środki  niewskazane : 

 

Specjalne zagrożenia :  

Podczas pożaru mogą powstawać niebezpieczne gazy jak tlenek węgla i tlenek azotu 

Ubranie ochronne:  

podczas gaszenia pożaru należy nosić niezależny aparat tlenowy 

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 

Indywidualne środki ochrony: 

nie wdychać oparów/aerozoli, w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dopływ świeżego powietrza 

Środki w zakresie ochrony środowiska 

Unikać przedostania się do kanalizacji 

Metody oczyszczania: 

Zebrać materiałem pochłaniającym ciecz 

Uwagi dodatkowe:  

7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją/ mieszaniną: 

•Środki ochronne: 

Trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu, w razie konieczności podjąć środki zapobiegające 

naładowaniu elektrostatycznemu. 

• Środki ochrony przeciwpożarowej: 

Opary są cięższe od powietrza. Mogą rozprzestrzeniać się na ziemi niezauważalnie i reagować z odległymi 

źródłami zapłonu - ryzyko deflagracji / eksplozji. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, włącznie z informacjami dotyczącymi niezgodności :  

• Wymagania dotyczące magazynów i kontenerów: 

Przechowywać pojemnik w chłodnym i suchym miejscu w wentylowanym pomieszczeniu. 

Unikać źródeł zapłonu. 

• Wspólne notatki dotyczące przechowywania: 

• Dalsze informacje na temat warunków przechowywania: 

8. Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej 

 

8.1 Dodatkowe informacje na temat projektowania systemów technicznych: 

Zapewnić odpowiednią wentylację miejsc pracy. W razie potrzeby podejmij środki przeciw ładunkowi 

statycznemu. 

 

8.2 Parametry z monitorowanymi wartościami granicznymi miejsca pracy: 

CAS-NR     WE-NR                  Nazwa                                                                     Typ                           NDS 

 

8.3. Środki ochrony indywidualnej : 

· Ogólne środki ochrony i higieny:  

Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry - produkt działa odtłuszczająco.  

· Ochrona dróg oddechowych:  

Konieczna przy występowaniu oparów/aerozoli. 

· Ochrona rąk:  

Rękawice ochronne  

· Ochrona oczu:  

okulary ochronne  

· Ochrona ciała:  

Należy unikać częstego kontaktu ze skórą. 

 

9. Właściwości  fizykochemiczne 

Forma  :  płynna 

Kolor  :  brak danych 

Zapach  : łagodny, lekko naftowy 

Temp.  topnienia :  nie określono 

Temp. wrzenia :  nie określono 

Temp. zapłonu : 44
o
C 

Samozapalność: nie określono 

Dolna granica wybuchowości: 0,7% 



Górna granica wybuchowości: 5,6% 

Prężność par: nie określono 

Gęstość pary (powietrze = 1): około 5 

Gęstość przy w 15 ° C: 0,75 - 0,95 g / cm³
 

Rozpuszczalność w / mieszalność : z wodą przy 20
o
C : nie rozpuszcza się 

                               rozpuszczalne w : ------ 

Szybkość parowania: <1 (w przeliczeniu na octan butylu = 1) 

Lepkość: < 1 

Substancje lotne: 80-95% 

10. Stabilność i reaktywność 

Stabilność: produkt jest stabilny w temperaturach zalecanych do przechowywania i stosowania, trzymać z dala 

od źródeł zapłonu 

Materiały, których należy unikać :   

Silne kwasy i zasady 

Niebezpieczne produkty rozkładu : 

Tlenek węgla 

11. Informacje toksykologiczne 

Amerykański producent dla tego produktu nie dostarcza żadnych danych o: 

 toksyczności ostrej 

 Poważnych uszkodzeniach oczu lub podrażnieniach oczu 

 działaniu uczulającym na skórę /drogi oddechowe 

 działaniu toksycznym na narządy docelowe przy jednorazowym narażeniu, 

 działaniu toksycznym na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu, 

 Zagrożeniu przez drogi oddechowe 

 regularnym narażeniu 

 działaniu rakotwórczym, mutagennym, upośledzającym płodność 

 możliwych zagrożeniach dla zdrowia 

 inne: 

Klasyfikacja "rakotwórcza" i "mutagenna" jest podawana dla produktu tylko wtedy, gdy zawartość benzenu 

wynosi> 0,1%. 

 

      

12. Informacje ekologiczne 

Wg amerykańskiego producenta produkt nie stwarza negatywnego oddziaływania ekologicznego. Producent dla 

tego produktu nie dostarcza żadnych danych o: 

 Toksyczności 

 Trwałości i zdolności do rozkładu 

 Zdolności do bioakumulacji 

 Mobilności w glebie 

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 

Inne szkodliwe skutki działania: 

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 

 

13. Postępowanie z odpadami 

Nr odpadu przemysłowego:  14603: inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 

14. Informacje o transporcie 

14.1 Transport lądowy ADR / RID i GGVSE (transgraniczny / śródlądowy): 

 Klasa ADR / RID-GGVSE: 3 

 numer zagrożenia: 30 

 Numer UN: 1866 

 Grupa pakowania: III 

 Oznaczenie niebezpieczeństwa: 

 Oznaczenie towarów: Łatwopalna ciecz. 

14.2 Transport morski IMDG / GGV Patrz: 

 Klasa IMDG / GGVSee: 3 

 Numer UN: 1866 

 Grupa pakowania: III 

 Etykieta: 3 



 Numer EmS: F - E; S - E 

 MFAG: 

 Prawidłowa nazwa: Octane 

 Uwagi: 

14.3 Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR: 

 Klasa ICAO / IATA: 3 

 Numer UN / ID: 1866 

 Grupa pakowania: III 

 Etykieta: 3 

 Prawidłowa nazwa: Octane 

 Uwagi: 

15. Informacje dotyczące  uregulowań prawnych 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla  mieszaniny 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011). 

 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 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 

grudnia 2008 roku) z późniejszymi dostosowaniami do postępu technicznego (1 – 6 ATP). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U., poz. 817  z dnia 23.06.2014). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z późniejszymi 
zmianami). 

 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej 

dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 
września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 
1923). 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458, 2005). 

 Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi 
zmianami). 

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 

16. Inne informacje 

Symbol i oznaczenie zagrożenia zamieszczone na etykiecie  : 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo! 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H226 - łatwopalna ciecz i pary 

H304 - połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

H315 - działa drażniąco na skórę 

H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

 

Zwroty określające sposób bezpiecznego postepowania: 

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 

wzbronione. 

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 



P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież 

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. 

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. 

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 

z lekarzem. 

P331 – NIE wywoływać wymiotów. 

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

 

Stan prawny aktualny na dzień 21.08.2018 

 
Niniejsza karta charakterystyki produktu stanowi uzupełnienie kart danych technicznych, ale w żaden sposób jej nie 

zastępuje. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu udzielane są w dobrej wierze. Użytkownik jest zobowiązany 

pamiętać o ryzyku związanym z zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Użytkownik bierze na siebie 

całkowitą odpowiedzialność za działania podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy z produktem 
 

 


