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KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU 

 

 (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

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

 

1.1. Identyfikacja produktu 

Nazwa handlowa: Universal Mold Release 

CAS-Nr.: 64741-66-8  

Index-Nr.: 649-276-00-X  

EG-Nr.: 265-068-8 

Typ produktu i przeznaczenie: środek rozdzielający 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie substancji / mieszaniny 

Smary, tłuszcze smarne i środki antyadhezyjne 

1.3. Dane dostawcy, który zapewnia kartę charakterystyki 

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 
 

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

Kategorie zagrożenia: 

Ciecze łatwopalne: Flam. Fl. 2 

Działanie żrące / drażniące na skórę: działa drażniąco na skórę. 2 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: STOT SE. 3 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Asp. 1 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

Działa drażniąco na skórę. 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

 

2.2. Elementy oznakowania 
 

Piktogramy zagrożeń: 

 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo! 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H315 – Działa drażniąco na skórę. 

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 

Zwroty określające sposób bezpiecznego postepowania: 

P101 –  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

P102 –  Chronić przed dziećmi. 

P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę. 



P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. 

P302 + P350 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. 

P501 – Usunąć zgodnie z urzędowymi przepisami. 

 

3. Skład i informacja o składnikach 

 

Numer Nazwa Wzór 

chem. 

Klasyfikacja substancji Udział 

wagowy % 

CAS: 64741-66-8 

WE: 265-068-8 

Indeks:  
649-276-00-X 

 

Benzyna (ropa naftowa), 

lekka benzyna 

alkilowana; Nafta, o 

niskiej temperaturze 

wrzenia, modyfikowana 

  

 

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, 
Asp. Tox. 1; H225 H315 H336 H304 

 

95 - <= 100 

 

Mieszanka eteru, chlorowcowanych węglowodorów i polimerowych silikonów. 

 

4. Pierwsza pomoc 

 
Przy wdychaniu: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności w oddychaniu lub zatrzymania 

oddechu zainicjować sztuczne oddychanie. Ewentualnie, oddychanie tlenowe. Natychmiast wezwać lekarza. 

Kontakt ze skórą :  W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Natychmiast 

zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry 

zasięgnąć porady medycznej. 

Kontakt z oczami : dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, a następnie natychmiast 

skonsultować się z okulistą. 

Przy spożyciu : Przepłukać usta natychmiast i wypić dużo wody. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie 

podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 

Uwagi ogólne:  

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 

Właściwe środki gaśnicze : 

 Mgła wodna, zraszanie wodą, dwutlenek węgla (CO2), piana, suchy proszek gaśniczy 

Środki  niewskazane : 

Specjalne zagrożenia :  

mogą powstać niebezpieczne gazy jak halogeny, chlorowcowe węglowodory, fosgen i tlenek węgla 

Ubranie ochronne:  

Podczas gaszenia pożaru można używać  aparat tlenowy 

Uwagi dodatkowe:  

Używać zraszania wodą w celu ochrony osób i chłodzenia pojemników w strefie zagrożenia. 

Gazy / opary / mgły zraszać strumieniem wody. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą zebrać osobno. 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód. 

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 

 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne 

Usuń wszystkie źródła zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać gazu / dymu / pary / 

rozpylonej cieczy. 

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Używać osobistego wyposażenia ochronnego. 

Nie dopuścić do niekontrolowanego wycieku produktu do środowiska. W przypadku wycieku gazu lub 

przedostania się do wód, gruntu lub kanalizacji poinformować właściwe władze. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zaabsorbować materiałem wiążącym ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, pochłaniacz kwasów, uniwersalny 

środek wiążący). Zebrany materiał traktuj zgodnie z sekcją Utylizacja. 

6.3. Metody i materiały do powstrzymywania i czyszczenia 

Bezpieczne postępowanie: patrz sekcja 7 

Osobiste wyposażenie ochronne: patrz punkt 8 

Usuwanie: patrz sekcja 13 



7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zapewnić odpowiednią wentylację i odprowadzenie punktowe w krytycznych punktach. 

Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy. Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia wskutek 

wycieku / rozlania produktu. 

Porady dotyczące bezpiecznego postępowania 

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Należy podjąć środki ostrożności przeciwko 

ładunkom elektrostatycznym. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

Wskazówki dotyczące ochrony przed pożarem i eksplozją 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym wszelkie niezgodności 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pojemnik w chłodnym, dobrze wentylowanym 

miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł 

zapłonu. Nie palić. 

Wymagania dla pomieszczeń do przechowywania i pojemników 

Nie przechowywać razem z:  

Silnymi kwasami, silnymi wyciekami, utleniającymi, silnymi, piroforycznymi lub samonagrzewającymi się 

substancjami niebezpiecznymi. 

Magazynowanie :  

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed gorącem. 

Dalsze informacje na temat warunków przechowywania 

Klasa przechowywania zgodnie z TRGS 510: 3 (łatwopalne ciecze) 

7.3. Określone zastosowania końcowe 

Smary, tłuszcze smarne i środki antyadhezyjne 

 

8. Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej 

Parametry dotyczące kontroli: 

Najwyższe dopuszczalne stężenia (TRGS 900):            

CAS Określenie ppm mg/m
3
 F/m

3
 Typ 

 Mieszaniny węglowodorowe, frakcje  

(Grupa RCP): związki aromatyczne C6-C8 

 

Mieszaniny węglowodorowe, frakcje  

(Grupa RCP): związki aromatyczne C9-C14 

 

Mieszaniny węglowodorowe, frakcje  

(Grupa RCP): związki aromatyczne C9-C14 

 700 

 

 

300 

 

 

50 

  

 

Środki ochrony indywidualnej : 

 
Odpowiednie techniczne wyposażenie kontrolne: 

Zapewnić odpowiednią wentylację i odprowadzenie punktowe w krytycznych punktach. 

Środki higieny i ochrony: 

Natychmiast zdjąć zabrudzone, nasiąknięte ubranie. Należy stworzyć plan ochrony skóry i uważnie go 

przestrzegać! Dokładnie umyć ręce i twarz przed przerwami i po zakończeniu pracy, jeśli to konieczne, wziąć 

prysznic. Nie jeść i nie pić podczas pracy. 

Ochrona oczu / twarzy 

Nosić ochronę oczu / ochronę twarzy. (DIN EN 166) 

Ochrona rąk: 

Podczas pracy z czynnikami chemicznymi nalezy nosić tylko rękawice chroniące przed chemikaliami ze 

znakiem CE z czterocyfrowym numerem sprawdzającym. W zależności od stężenia i ilości substancji 

niebezpiecznych, rękawice ochronne muszą być dobrane specjalnie do miejsca pracy. Zaleca się sprawdzenie 

odporności chemicznej wspomnianych rękawic ochronnych do specjalnych zastosowań u producenta rękawic. 

Ochrona ciała: 

Należy nosić odzież trudnozapalną. Buty i dzież robocza powinny być antystatyczne. 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niewystarczającej wentylacji nosić aparat ochrony dróg oddechowych. (EN 141, 143, 371)  



9. Właściwości  fizykochemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Forma  :  płynna 

Kolor  :  bezbarwny/ charakterystyczny 

Zapach  : oleju mineralnego 

Temp.  topnienia :  nie określono 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: 97,77 - 104,44 °C 

Temperatura zapłonu: > -8 °C 

Palność 

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Wybuchowość:  

Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Opary są cięższe od powietrza, rozprzestrzeniają się 

na ziemi i tworzą wybuchowe mieszaniny z powietrzem. 

Dolna granica wybuchowości: 0,9% obj. 

Górna granica wybuchowości: 6,3% objętości 

Temperatura zapłonu: nie określono 

Temperatura samozapłonu: 

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Temperatura rozkładu: nieokreślone 

Nie promujące ognia. 

Właściwości utleniające 

Prężność par: nieokreślona 

Gęstość (przy 4 ° C): 0,7 - 0,9 g / cm³ 

Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny 

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nieokreślona 

Współczynnik podziału: nieokreślony 

Lepkość dynamiczna: nieokreślona 

Lepkość kinematyczna: <100 mm² / s 

Gęstość par: (powietrze = 1) 4 

Szybkość parowania: (octan n-butylu = 1) 3.8 

9.2. Inne informacje 

Próg zapachu: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Wysoce łatwopalny. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt jest stabilny podczas przechowywania w normalnych temperaturach otoczenia. 

10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji 

Wysoce łatwopalny. Opary są cięższe od powietrza, rozprzestrzeniają się na ziemi i tworzą wybuchowe 

mieszaniny z powietrzem. 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła (takich jak gorące powierzchnie), iskier i otwartego ognia. Chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Mocny kwas, silne zasady, utleniacz, silne, piroforyczne lub samozagrzewające się substancje niebezpieczne. 

10.5. Niezgodne materiały 

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu 

11. Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje na temat skutków toksykologicznych 

Ostra toksyczność 

Wartości LD/LC50 odniesieniu do klasyfikacji:  

LD50 (doustnie): 

LD50 (wchłanianie przez skórę): 

LC50 (wdychanie ¼ h): 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach:  

 



Podstawowe działanie drażniące: 

Działanie na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie na oczy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

 

Działanie uczulające: 

Działanie na skórę: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie na oczy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

Działanie rakotwórcze, mutagenne i toksyczne dla rozrodczości 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. (Nafta (ropa naftowa), lekka benzyna alkilowana, 

benzyna ciężka, niskowrząca, modyfikowana) 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

aspiracja 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]: właściwości niebezpieczne 

      

12. Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Produkt nie jest: ekotoksyczny. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dostępnych informacji. 

12.3. do bioakumulacji 

Brak dostępnych informacji. 

12.4. Mobilność w ziemi 

Brak adsorpcji w glebie lub osadzie. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dostępnych informacji. 

12.6. Inne niepożądane skutki 

Brak dostępnych informacji. 

Inne informacje: 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód. Nie dopuścić do dostania się do ziemi / gleby 

13. Postępowanie z odpadami 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód. Nie dopuścić do dostania się do ziemi / gleby. 

Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Niezanieczyszczone i opróżnione opakowania można poddać recyklingowi. 

Zanieczyszczone opakowanie należy traktować jak substancję. 

 

14. Informacje o transporcie 

 

Transport lądowy (ADR / RID) 

14.1. Numer UN: UN 1866 

14.2. Właściwy roztwór żywicy 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

14.3. Klasy zagrożenia transportowego: 3 

14.4. Grupa pakowania: II 

Danger Label: 3 

Kod klasyfikacji: F1 

Specjalne przepisy: 640C 

Ograniczona ilość (LQ): 5 L 

Wyjątkowa ilość: E2 

Kategoria transportu: 2 

Numer zagrożenia: 33 

Kod ograniczenia tunelu: D / E 

 



Transport wodny śródlądowy (ADN) 

14.1. Numer UN: UN 1866 

14.2. właściwy 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

roztwór żywicy 

14.3. Klasy zagrożenia transportowego: 3 

14.4. Grupa pakowania: II 

Danger Label: 3 

Kod klasyfikacji: F1 

Specjalne przepisy: 640C 

Ograniczona ilość (LQ): 5 L 

Wyjątkowa ilość: E2 

 

Transport morski (IMDG) 

14.1. Numer UN: UN 1866 

14.2. Właściwy roztwór żywicy 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

14.3. Klasy zagrożenia transportowego: 3 

14.4. Grupa pakowania: II 

Danger Label: 3 

Przepisy specjalne: - 

Ograniczona ilość (LQ): 5 L 

Wyjątkowa ilość: E2 

EmS: F-E, S-E 

 

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) 

14.1. Numer UN: UN 1866 

14.2. Właściwy roztwór żywicy 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

14.3. Klasy zagrożenia transportowego: 3 

14.4. Grupa pakowania: II 

Danger Label: 3 

Przepisy specjalne: A3 

Limitowana ilość (LQ) Pasażer: 1 L 

Pasażer LQ: Y341 

Zwolniona ilość: E2 

Instrukcja pakowania IATA - ładunek: 353 

IATA Maximum Quantity - ładunek: 5 L 

Instrukcja pakowania IATA - ładunek: 364 

IATA Maksymalna ilość - Ładunek: 60 L 

 

14.5. zagrożenia dla środowiska 

NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA: nie 

 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Brak dostępnych informacji. 

 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

nie dotyczy 

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 

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań 

bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i 

to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 

 

Rozporządzenie (WE) 1272/2008 CLP 

 

Piktogramy zagrożeń: 

 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo! 

 

Symbole ostrzegawcze: 

Flam. Fl. 2 – substancja/ preparat  wysoce łatwopalny 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H315 – Działa drażniąco na skórę. 

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 

Zwroty określające sposób bezpiecznego postepowania: 

P102 chronić przed dziećmi 

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

wzbronione. 

P403 –  Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 

 

Skróty użyte w karcie charakterystyki: 

Flam. Gas 1- skrajnie łatwopalny aerozol 

NDS najwyższe dopuszczalne stężenie 

 
Niniejsza karta charakterystyki stanowi uzupełnienie karty danych technicznych, ale w żaden sposób jej nie zastępuje. Informacje zawarte w 

niniejszym opracowaniu udzielane są w dobrej wierze. Użytkownik zobowiązany jest 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 

 


