
 

strona: 1/6

Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 02.05.2015 Aktualizacja: 02.05.2015

40.0.6

SEKCJA 1:  Iden tyf ikacja substancj i /mieszaniny i  ide ntyf ikacja
przedsi ębiorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: Infinity Nano Carnauba Wax Polish

· Numer artykułu: 461
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji  lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane
· Sektor zastosowania

SU3   Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w
obiektach przemysłowych

· Zastosowanie substancji / preparatu Nablyszczacz karoserii

· 1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/ Dostawca

Concept Chemicals & Coatings Ltd.
Felt Court, Windmill Lane Ind.Estate
Denton, Manchester M34 3RB England

· Komórka udzielaj ąca informacji:
Tel 00 44 (0)161 335 0213
Fax 00 44 (0)161 335 0214
cheryl@conceptchemicals.com

· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
During working hours GMT 09.00 - 17.00
Tel   00 44 (0)161 335 0213
Fax   00 44 (0)161 335 0214

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
· Piktogramy wskazuj ące rodzaj zagro Ŝenia brak
· Hasło ostrzegawcze brak
· Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro Ŝenia brak
· 2.3 Inne zagro Ŝenia
· Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z niŜej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:

CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3

Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes,isoalkanes,cyclics,<2%aromatics
 Flam. Liq. 3, H226
 Asp. Tox. 1, H304
 STOT SE 3, H336

10-25%

CAS: 64771-71-7
EINECS: 265-232-9

Alkanes C10-C14 (Mixture)
 Flam. Liq. 3, H226
 Asp. Tox. 1, H304

0 -2,5%

(ciąg dalszy na stronie 2)
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· Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagroŜeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: OdzieŜ zanieczyszczoną produktem naleŜy niezwłocznie usunąć.
· po wdychaniu: Dostarczyć świeŜe powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
· po styczno ści ze skór ą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
· po styczno ści z okiem:

Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieŜącą wodą i zasięgnąć porady lekarza.
· po przełkni ęciu:

Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.

· 4.2 NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia
dolegliwości Ŝołądkowo-jelitowe

· 4.3 Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego
post ępowania z poszkodowanym
W przypadku połknięcia lub wymiotów niebezpieczeństwo wniknięcia do płuc.

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru

· 5.1 Środki ga śnicze
· Przydatne środki ga śnicze:

CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy poŜar zwalczać strumieniem wody lub pianą
odporną na działanie alkoholu.

· 5.2 Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· 5.3 Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej
· Specjalne wyposa Ŝenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska

· 6.1 Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nie konieczne.

· 6.2 Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska: Rozcieńczyć duŜą ilością wody.
· 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania

skaŜenia:
Zebrać za pomocą materiału wiąŜącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiąŜący
kwasy, materiał wiąŜący uniwersalny).

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji Nie powstają Ŝadne materiały niebezpieczne.

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

· 7.1 Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania
Środki specjalne nie są konieczne.

(ciąg dalszy na stronie 3)
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· Wskazówki dla ochrony przeciwpo Ŝarowej i przeciwwybuchowej:
Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich
wzajemnych niezgodno ści

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszcze ń składowych i zbiorników:

Brak szczególnych wymagań.
· Wskazówki odno śnie wspólnego składowania: nie konieczne
· Dalsze wskazówki odno śnie warunków składowania: brak
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej

· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz ądzeń technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

· 8.1 Parametry dotycz ące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi warto ściami granicznymi zale Ŝnymi od miejsca pracy:

64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes,isoalkanes ,cyclics,<2%aromatics
NDS NDSCh: 900 mg/m3

NDS: 300 mg/m3

· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

· 8.2 Kontrola nara Ŝenia
· Osobiste wyposa Ŝenie ochronne:
· Ogólne środki ochrony i higieny:

NaleŜy przestrzegać zwyczajne środki ostroŜności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
· Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
· Ochrona r ąk: Rękawice z gumy.
· Materiał, z którego wykonane s ą rękawice Kauczuk naturalny (lateks)
· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s ą rękawice

Od producenta rękawic naleŜy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go
przestrzegać.

· Ochrona oczu:
nie konieczne.
Okulary ochronne zalecane podczas napełniania.

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygl ąd:

Forma: płynny
lepki

Kolor: biały
· Zapach: charakterystyczny

· Warto ść pH w 20 °C: 9 

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: nie jest określony
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 100 °C

(ciąg dalszy na stronie 4)
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· Punkt zapłonu: > 65 °C

· Temperatura palenia si ę: > 230 °C

· Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.

· Niebezpiecze ństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

· Granice niebezpiecze ństwa wybuchu:
dolna: 0,9 Vol %
górna: 8,0 Vol %

· Ciśnienie pary w 20 °C: 23 hPa

· Gęsto ść w 20 °C: 0,98 g/cm3

· Rozpuszczalno ść w/ mieszalno ść z
Woda: częściowo mieszalny

· Lepko ść:
dynamiczna w 20 °C: 12240 mPas
kinetyczna w 40 °C: 12240 mm2/s

· 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść

· 10.1 Reaktywno ść
· 10.2 Stabilno ść chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których nale Ŝy unika ć:

Brak rozkładu przy uŜyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· 10.3 MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· 10.4 Warunki, których nale Ŝy unika ć Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych
· Ostra toksyczno ść:
· Istotne sklasyfikowane warto ści LD/LC50:

64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes,isoalkanes ,cyclics,<2%aromatics
Ustne LD50 >5000 mg/kg (rat)
Skórne LD50 >3000 mg/kg (rab)

· Pierwotne działanie dra Ŝniące: Działanie Gatunek Metoda
· na skórze: Brak działania draŜniącego.
· w oku: brak działania draŜniącego
· Uczulanie: Ŝadne działanie uczulające nie jest znane
· Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:

Produkt nie musi być oznakowany na podstawie ogólnych wytycznych klasyfikacji Wspólnoty
Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia.

(ciąg dalszy na stronie 5)
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Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidłowym i
zgodnym z przeznaczeniem uŜytkowaniu produktu nie powoduje on Ŝadnych skutków szkodliwych
dla zdrowia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczno ść
· Toksyczno ść wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.2 Trwało ść i zdolno ść do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno ść do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno ść w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.5 Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:

Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Zalecany środek czyszcz ący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu

· 14.1 Numer UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR brak
· ADN, IMDG, IATA brak

· 14.3 Klasa(-y) zagro Ŝenia w transporcie

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa brak

· 14.4 Grupa opakowa ń
· ADR, IMDG, IATA brak

· 14.5 Zagro Ŝenia dla środowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie

· 14.6 Szczególne środki ostro Ŝności dla
uŜytkowników Nie nadający się do zastosowania.

· 14.7 Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem
II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC Nie nadający się do zastosowania.

· UN "Model Regulation": - 
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SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych

· 15.1 Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny

· Oznakowanie zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
· Piktogramy wskazuj ące rodzaj zagro Ŝenia brak
· Hasło ostrzegawcze brak
· Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro Ŝenia brak

· Przepisy poszczególnych krajów:

· Klasa zagro Ŝenia wód:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

· 15.2 Ocena bezpiecze ństwa chemicznego:
Została przeprowadzona Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny
właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odno śne zwroty
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią.
H336 MoŜe wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

· Wydział sporz ądzający wykaz danych: Technical Department.
· Partner dla kontaktów: Mr. S. Appleby
· Skróty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
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