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Data opracowania: 19/06/2012

Nr weryfikacji: 1

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: ALU TEUFEL SPEZIAL

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie produktu: Wheel cleaner 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: TUGA Chemie GmbH

Frankenstraße 25 a

49082 Osnabrück

Deutschland

Tel.: +49 (0)541- 27403

Fax: +49 (0)541-259285

Email: www.tuga-chemie.de

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: +49 (0)6131-19240

Sekcja 2: Identyfikacja zagro żeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (DSD/DPD): Xi: R36/38

Działania niepo żądane: Działa drażniąco na oczy i skórę. 

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (DSD/DPD):  

Symbole zagro żeń: Produkt drażniący.

Wyraż. dotycz ące zagro żen: R36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę.

Wyraż. dotycz ące bezpiecz.: S2: Chronić przed dziećmi.

S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub 

etykietę.

2.3. Inne zagro żenia

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT).
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Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne:

MERCAPTOACETIC ACID, SODIUM SALT 46%

EINECS CAS Klasyfikacja (DSD/DPD) Klasyfikacja (CLP) Procento

wa

  - 367-51-1 Xn: R22; Xi: R36; Xi: R38   - 15-30%

SULFONIC ACID, C14-17-SEC. ALKAN SODIUMSALT

  - 97489-15-1 Xi: R38; Xi: R41   - 1-5%

Zawiera: 1-5 % anionic surfactants, contains preserving agent chlormethylisothiazolinon, 

methylisothiazolinon

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt ze skór ą Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież i obuwie, chyba że są przyklejone do skóry. 

Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. 

Zanieczyszczenie oka Płukać oko pod bieżącą wodą przez 15 minut. Skonsultować się z lekarzem. 

Spożycie: Przemyć jamę ustną wodą. Skonsultować się z lekarzem. 

Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z zagrożonego miejsca dbając przy tym o własne 

bezpieczeństwo. Skonsultować się z lekarzem. 

4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia

Kontakt ze skór ą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. Może wystąpić silne łzawienie oczu. 

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardła. 

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. Narażenie 

może spowodować kaszel lub rzężenie. 

Działanie opó źnione: Po krótkotrwałym kontakcie z substancją można spodziewać się natychmiastowego 

działania. 

4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania z poszkodowanym

ępowanie natychmiastowe / szczególne: Na terenie placówki powinien być dostępny sprzęt do kąpieli ocznej. 

Sekcja 5: Post ępowanie w przypadku po żaru

5.1. Środki ga śnicze

Środki ga śnicze: Do gaszenia ognia w sąsiedztwie należy zastosować odpowiednie środki gaśnicze. 

Do schłodzenia pojemników zastosować pył wodny. 
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5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą

Zagro ż. w przyp. nara ż.: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej

Informacje dla stra ży po żarnej: Zastosować niezależny aparat oddechowy. W celu zapobieżenia zetknięciu ze skórą i 

dostaniem do oczu należy nosić odzież ochronną. 

Sekcja 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Śr. ostro żn. wzgledem ludzi: Informacje odnośnie ochrony osobistej podano w punkcie 8 karty bezpieczeństwa. Na 

zewnątrz - nie podchodzić z wiatrem. Na zewnątrz- ustawić inne osoby pod wiatr i z dala 

od miejsca zagrożenia. Oznaczyć skażone miejsce odpowiednimi znakami i 

uniemożliwić dostęp osobom postronnym. Aby zapobiec dalszemu wyciekowi obrócić 

cieknące pojemniki tak, by miejsce cieknące znalazło się u góry. 

6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska

Śr. ostro żn. wzgl. środ.: Nie wylewać do kanalizacji lub do rzeki. Powstrzymać dalszy rozlew za pomocą 

obwałowania. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia

Procedury usuwania: Zaabsorbować za pomocą suchej ziemi lub piasku. Przenieść do zamykanego, 

opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji odpowiednią metodą. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz punkt 8 karty bezpieczeństwa. 

Sekcja 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie

7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania

Wymagania przy manipul.: Unikać bezpośredniego kontaktu z daną substancją. Zapewnić odpowiednie 

przewietrzanie danego obszaru. Nie manipulować w przestrzeni zamkniętej. Unikać 

tworzenia się lub rozprzestrzeniania mgieł w powietrzu. 

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

Warunki magazynowania: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywać pojemnik 

szczelnie zamknięty. 

Odpowiednie opakowanie: Może być przechowywany wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe

Zastosowanie ko ńcowe: Brak danych. 

Sekcja 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej
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8.1. Parametry dotycz ące kontroli

Dopuszcz. st ęż. w miejsc. zamiesz. Nie dotyczy.

8.2. Kontrola nara żenia

Środki techniczne: Zapewnić odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. 

Ochrona dróg oddechowych: Na wypadek zagrożenia powinien być dostępny samodzielny aparat oddechowy. 

Ochrona r ąk: Rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Okulary ochronne. Przygotować przemywacz do oczu. 

Ochrona skóry: Odzież ochronna. 

Sekcja 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych

Stan: Ciecz 

Kolor: Różowy 

Zapach: Charakterystyczny zapach 

Rozpuszczalno ść w wodzie: Mieszający się w dowolnych proporcjach 

Lepko ść: Lepki 

Warto ść lepko ść: 15 sec

Metoda pomiaru lepko ści: Czas przepływu w sekundach przez kubek ISO 3 mm (ISO 2431) 

Temp. wrzenia/zakres°C: >35 Temp. topnienia/zakres°C: 0

Dolna granica palno ści, %: n.a. górny: n.a.

Temperatura zapłonu °C: >61 Samozapłon °C: >420

Gęsto ść wzgl ędna: 1,08 pH: 7,5

VOC g/l: 30

9.2. Inne informacje

Inne informacje: Nie dotyczy. 

Sekcja 10: Stabilno ść i reaktywno ść

10.1. Reaktywno ść

Reaktywno ść: Substancja jest stabilna, jeśli przestrzegane są zalecane warunki transportu lub 

przechowywania. 

10.2. Stabilno ść chemiczna

Stabilno ść chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajdą w normalnych warunkach transportu lub 

przechowywania. Rozkład substancji może nastąpić w przypadku kontaktu z 

następującymi materiałami lub w poniższych warunkach. 

[c.d.]
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10.4. Warunki, których nale ży unika ć

Należy unika ć: Ciepło. 

10.5. Materiały niezgodne

Unika ć następ. materiał.: Silne utleniacze. Mocne kwasy. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezp. prod. rozkładu: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych

Toksyczno ść ostra Nie dotyczy.

Objawy / drogi kontaktu

Kontakt ze skór ą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. Może wystąpić silne łzawienie oczu. 

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardła. 

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. Narażenie 

może spowodować kaszel lub rzężenie. 

Działanie opó źnione: Po krótkotrwałym kontakcie z substancją można spodziewać się natychmiastowego 

działania. 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno ść

Ekotoksyczno ść Nie dotyczy.

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu

Trwało ść i zdolno ść degradacji: Ulega biodegradacji. 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji

Zdolno ść bioakumulacji: Brak zdolności bioakumulacji. 

12.4. Mobilno ść w glebie

Ruchliwo ść: Łatwo absorbuje się w glebie. 

12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT).

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne niekorzystne działania: Nieznaczna ekotoksyczność. 

Sekcja 13: Post ępowanie z odpadami

[c.d.]
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Operacje likwidacji (usuwania) Przenieść do odpowiedniego pojemnika i zorganizować odbiór przez specjalistyczną 

firmę usuwania odpadów. 

Numer kodowy odpadu: 200129

Likwidacja opakowania: Składowanie na zarejestrowanym wysypisku lub inna metoda przewidziana dla 

odpadów toksycznych lub niebezpiecznych. 

Uwaga: Zwraca się uwagę użytkowników na możliwość istnienia regionalnych lub krajowych 

przepisów dotyczących likwidacji odpadów. 

Sekcja 14: Informacje dotycz ące transport

Klasa transportu: Produkt nie podlega klasyfikacji ze względu na transport.

Sekcja 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego

Ocena bezpiecze ństwa chem: Ocena bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie została 

przeprowadzona przez dostawcę.

Sekcja 16: Inne informacje

Inne informacje

Inne informacje: Karta bezpieczenstwa produktu zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej 453/2010.

* oznacza fragment karty charakterystyki bezpieczeństwa, który uległ zmianie od ostatniej 

wersji.

Wyraż. dot. zagro żen z s.2 / 3: R22: Działa szkodliwie po połknięciu.

R36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę.

R36: Działa drażniąco na oczy.

R38: Działa drażniąco na skórę.

R41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Oswiadcz. prawne: Sądzimy, że powyższe informacje są poprawne, lecz nie oznacza to że są kompletne. 

Powinny być zatem traktowane wyłącznie jako wskazówki. Niniejsza firma nie może 

ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z manipulowania lub kontaktu z 

powyższym produktem. 
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