
Karta charakterystyki 

Producent: Soft 99 Corporation 
 

Adres: 6-5, Tanimachi 2-Chome, 
Chuo-ku, Osaka, 540-0012, 
Japonia 
 

Telefon: +81-6-6942-6958 

Numer ref. 00494 

FUKUPIKA SPRAY STRONG TYPE 
 

SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

(Nazwa) (waga procentowo) (formuła) (nr CAS) 
Wosk Nie dotyczy - Nie ujawniono  
Silikon Nie dotyczy - 63148-62-9 

 

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Klasyfikacja GHS: 
Produkt nie podlega żadnej kategorii  
Produkt bezpieczny  
Do tej pory brak dostępnych i przydatnych informacji o zagrożeniach 
związanych z korzystaniem z produktu. 

 

  

 

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

Kontakt z oczami: Przemywać oczy obficie wodą co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. 
Zaraz po tym skontaktować się z lekarzem.  

Kontakt ze skórą: Miejsce kontaktu należy przepłukać obficie wodą, następnie umyć dokładnie 
łagodnym mydłem.  

Wdychanie: Brak zaleceń 
Spożycie: Poszkodowanemu pozwolić na wymioty. Jeżeli jama ustna jest zanieczyszczona, 

przepłukać dobrze dużą ilością wody, W krótkim czasie skontaktować się z 
lekarzem. 

 
 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

Produkt niełatwopalny. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

W razie wycieku nosić odpowiedni sprzęt ochronny. 
Wytrzeć czystą ściereczką. 

  
 

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

·  
 W zależności od potrzeb stosować, nosząć odpowiednią odzież i sprzęt ochronny. 

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.  
Unikać bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych. 
Nie używać ognia w pobliżu produktu. 

  

KONTROLA NARAŻENIA/ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 



Wytyczne dla narażenia zawodowego: Nie dotyczy 
Wentylacja: Zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu. 
Wyposażenie ochronne: Zabezpieczenie dróg oddechowych jest niekonieczne. W razie potrzeby nosić okulary 
ochronne oraz rękawice winylowe. 

   

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (TYPOWE) 

Stan skupienia/formulacja: Ciecz 
Kolor i zapach: Biały, bez zapachu 
Temperatura wrzenia: 100°C  
Ciśnienie pary: Mpa 
Gęstość 1.000±0.02 (w 25°C) 
pH: 7.4±1.0 (w 25°C) 
  

INFORMACJE O NIEBEZPIECZEŃSTWACH, STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Temperatura zapłonu: Brak 
Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy 
Punkt wybuchowości Brak danych 
Łatwopalność: Nie 
Stabilność chemiczna: Bardzo stabliny 
Reaktywność: Nie 
  

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 
Działanie żrące/drażniące na skórę: Możliwe przejściowe lekkie podrażnienie oczu 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Możliwe bardzo lekkie podrażnienie skóry 

przez długi i powtarzany kontakt. 
Wdychanie: Brak danych 
Spożycie: Brak danych 
 

INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Toksyczność: Brak danych  
 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Utylizacja, przetwarzanie podlegają odpowiednim przepisom prawa krajowego lub lokalnego. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Transportowanie drogami lądowymi, morskimi lub powietrznymi powinny być przeprowadzane zgodnie z 
zasadami dla danego rodzaju transportu. 

INFORMACJE PRAWNE 

Produkt bezpieczny według prawa pożarowego Japonii. 
  

INNE INFORMACJE 

Zalecenia dotyczące materiału karty charakterystyki określone zostały przez Stowarzyszenie Japońskiego 
Chemicznego Przemysłu Samochodowego. 

Niniejsze informacje są oparte obecny stan wiedzy i doświadczenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za 
niewystarczającą lub niepoprawną informację. Użytkownicy powinni rozumieć te dane jako suplement do innych 

informacji przez nich zgromadzonych oraz muszą niezależnie zadecydować o przydatności i kompletności informacji 
ze wszystkich źródeł w celu odpowiedniego zastosowania oraz zutylizowania produktu oraz zapewniania zdrowia i 

bezpieczeństwa pracownikom i klientom, a także, w celu ochrony środowiska. 



 
 
 
 
 
 


