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SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi�biorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

 
Nazwa handlowa  LGMT 2 
 
Niepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej (UFI): 0ER8-N1QE-8Y10-8QAC 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 
Zidentyfikowane zastosowania [rodek smarny. 
 

1.3. Dane dotycz�ce dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca: SKF MPT 

Adres: Meidoornkade 14 

 3992 AE 

 AE Houten 

 HOLANDIA 

Telefon: +31 306307200 

E-mail: support.mpt@skf.com 

Strona internetowa: www.skf.com 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Stra} Po}arna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

SEKCJA 2. Identyfikacja zagro}eE 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporz�dzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 Skin Sens. 1; H317 
 
Najwa}niejsze zagro}enia Mo}e powodowa� reakcj� alergiczn� skóry. 
 

2.2. Elementy oznakowania 

 
Piktogramy okre\laj�ce rodzaj zagro}enia 
 

 
 
HasCo ostrzegawcze Uwaga 
 
Identyfikator produktu Sole cynkowe kwasów naftenowych, zasadowe. 
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Zwroty H wskazuj�ce rodzaj zagro}enia 
H317 Mo}e powodowa� reakcj� alergiczn� skóry. 
 
Zwroty P wskazuj�ce \rodki ostro}no\ci 
P280 Stosowa� r�kawice ochronne. 
 

2.3. Inne zagro}enia 

 
Mieszanina nie zawiera substancji speCniaj�cych kryteria klasyfikacji PBT i vPvB. 
Nie s� znane wCa\ciwo\ci zaburzaj�ce funkcjonowanie ukCadu hormonalnego. 
 

SEKCJA 3. SkCad/ informacja o skCadnikach 
 

3.2. Mieszaniny 

 

Identyfikacja substancji 
Numer CAS/ Numer WE/ 
Numer rejestracji REACH 

St�}enie w/w [%] Uwagi Klasyfikacja 

Sole cynkowe kwasów 
naftenowych, zasadowe 

84418-50-8 
282-762-6 
01-2119988500-34 

< 1,2  Skin Sens. 1; H317 
Eye Irrit. 2; H319 
Aquatic Chronic 3; H412 
 
LD50 (Toksyczno\� ostra 
3 droga pokarmowa):  
> 2000 mg/kg bw 

Benzenoamina, N-fenylo-, 
produkty reakcji z 2,4,4-
trimetylopentenem 

68411-46-1 
270-128-1 
01-2119491299-23 

< 0,25  Repr. 2; H361f 
Aquatic Chronic 3; H412 
 
LD50 (Toksyczno\� ostra 
3 droga pokarmowa):  
> 2000 mg/kg bw 
LD50 (Toksyczno\� ostra 
3 przez skór�):  
> 2000 mg/kg bw 

 
PeCne brzmienie symboli i zwrotów wskazuj�cych rodzaj zagro}enia zamieszczono w sekcji 16. karty charakterystyki. 
 
Informacja o skCadnikach SkCadnikiem mieszaniny jest olej mineralny zawieraj�cy <3% ekstraktu DMSO zgodnie 

z norm� IP346. 
 

SEKCJA 4. [rodki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis \rodków pierwszej pomocy 

 
Nara}enie oddechowe Zapewni� dost�p \wie}ego powietrza. 
 W przypadku utrzymywania si� zCego samopoczucia zasi�gn�� porady lekarza. 
 
W przypadku spo}ycia WypCuka� dokCadnie usta i wypi� maCymi Cykami 1-2 szklanek wody. 
 W przypadku utrzymywania si� zCego samopoczucia zasi�gn�� porady lekarza. 
 
Kontakt ze skór� Zdj�� zanieczyszczon� odzie}. 
 Umy� skór� wod� z mydCem. 
 W przypadku utrzymywania si� zCego samopoczucia zasi�gn�� porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami Przemywa� oczy wod� a} do ust�pienia objawów. 
 Wskazane jest skorzystanie z myjki do oczu. 
 W przypadku utrzymywania si� objawów zasi�gn�� porady okulisty. 
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4.2. Najwa}niejsze ostre i opó{nione objawy oraz skutki nara}enia 

 
Mo}e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�. 
Objawy obejmuj� zazwyczaj powoli post�puj�ce zaczerwienienie, sw�dzenie, powstawanie p�cherzy i owrzodzenie. 
 

4.3.  Wskazania dotycz�ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post�powania 
z poszkodowanym 

 
Nie jest wymagana natychmiastowa pomoc lekarska i szczególne post�powanie z poszkodowanym. 
Stosowa� leczenie objawowe. Pokaza� lekarzowi kart� charakterystyki lub etykiet�. 
 

SEKCJA 5. Post�powanie w przypadku po}aru 
 

5.1. [rodki ga\nicze 

 
Odpowiednie \rodki ga\nicze Proszek ga\niczy, piana ga\nicza, dwutlenek w�gla, rozproszone strumienie wody. 
 ChCodzi� nieobj�te po}arem pojemniki wod� lub rozproszonym strumieniem wody. 
 
Nieodpowiednie \rodki ga\nicze 
 Zwarte strumienie wody, które mog� powodowa� rozszerzenie si� ognia. 
 

5.2. Szczególne zagro}enia zwi�zane z substancj� lub mieszanin� 

 
Mieszanina nie jest Catwopalna ale jest materiaCem palnym. 
Produkt ulega rozkCadowi pod wpCywem po}aru lub ogrzewania do wysokiej temperatury i mo}e wydziela� Catwopalne 
i toksyczne gazy. 
 

5.3. Informacje dla stra}y po}arnej 
 
Usun�� pojemniki ze strefy po}aru o ile nie spowoduje to zagro}enia bezpieczeEstwa uczestników akcji ratowniczo-ga\niczej. 
Unika� wdychania wydzielaj�cych si� par i gazów. Zapewni� dost�p \wie}ego powietrza. 
Stosowa� aparaty oddechowe na spr�}one powietrze (SCBA) oraz ubrania ochronne odporne na dziaCanie chemikaliów 
w przypadku zagro}enia bezpo\rednim kontaktem z mieszanin�. 
 

SEKCJA 6. Post�powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do \rodowiska 
 

6.1. Indywidualne \rodki ostro}no\ci, wyposa}enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

 
Dla osób nienale}�cych do personelu udzielaj�cego pomocy 
 Stosowa� r�kawice ochronne. 
 W przypadku zagro}enia dostaniem si� mieszaniny do oczu stosowa� gogle ochronne. 
 Ustawi� si� od strony nawietrznej i zachowa� bezpieczn� odlegCo\� od miejsca awarii. 
 
Dla osób nienale}�cych do personelu udzielaj�cego pomocy 
 Stosowa� wy}ej wymienione wyposa}enie ochronne. 
 Zaleca si� stosowa� odzie} ochronn�, typ 3, zgodn� z norm� PN-EN 6530. 
 

6.2. [rodki ostro}no\ci w zakresie ochrony \rodowiska 

 
Zapobiega� przedostawaniu si� mieszaniny do kanalizacji i wód powierzchniowych. 
 

6.3. Metody i materiaCy zapobiegaj�ce rozprzestrzenianiu si� ska}enia i sCu}�ce do usuwania ska}enia 

 
Uwolnion� mieszanin� przesypa� piaskiem lub innym sorbentem. 
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Zanieczyszczony sorbent zebra� i umie\ci� w odpowiednim pojemniku na odpady a nast�pnie przekaza� podmiotom 
zajmuj�cym si� gospodarowaniem odpadami. 
Niewielkie wycieki wytrze� za pomoc� szmaty lub \cierki. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

 
Zapozna� si� z sekcj� 8. karty charakterystyki dotycz�c� kontroli nara}enia i \rodków ochrony indywidualnej. 
Zapozna� si� z sekcj� 13. karty charakterystyki dotycz�c� post�powania z odpadami. 
 

SEKCJA 7. Post�powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. [rodki ostro}no\ci dotycz�ce bezpiecznego post�powania 

 
Stosowa� produkt w warunkach zapewniaj�cych dobr� wentylacj�. 
Zaleca si� stosowanie wentylacji miejscowej. 
Zapewni� dost�p do bie}�cej wody i myjki do oczu. 
My� r�ce po zakoEczeniu czynno\ci z u}yciem mieszaniny. 
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz�ce wszelkich wzajemnych 
niezgodno\ci 

 
Przechowywa� w bezpiecznym miejscu, niedost�pnym dla dzieci, z dala od napojów, }ywno\ci, paszy dla zwierz�t, lekarstw, 
itp. Przechowywa� w szczelnie zamkni�tym oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywa� razem z substancjami silnie 
utleniaj�cymi. Nie ogrzewa�. Nie wystawia� na bezpo\rednie dziaCanie promieni sConecznych. 
 

7.3. Szczególne zastosowania koEcowe 

 
Brak. 
 

SEKCJA 8. Kontrola nara}enia/\rodki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotycz�ce kontroli 

 
Mieszanina nie zawiera skCadników, dla których zostaCy okre\lone najwy}sze dopuszczalne st�}enia i nat�}enia w \rodowisku 
pracy. 
 
Podstawa prawna Rozporz�dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SpoCecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. 

w sprawie najwy}szych dopuszczalnych st�}eE i nat�}eE czynników szkodliwych 
dla zdrowia w \rodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286 ze zm.). 

 
Metody pomiaru Dotrzymywanie limitów nara}enia zawodowego mo}na oceni� na podstawie badaE 

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w \rodowisku pracy. 
 
 

8.2. Kontrola nara}enia 

 
Ogólne \rodki ochrony i higieny 
 Stosowa� \rodki ochrony indywidualnej wymienione poni}ej. 
 
Ochrona oczu i twarzy W przypadku zagro}enia dostaniem si� mieszaniny do oczu stosowa� gogle ochronne. 

Stosowa� \rodki ochrony oczu zgodne z norm� PN-EN 166. 
 
Ochrona r�k Stosowa� r�kawice ochronne zgodne z norm� PN-EN 374. 
 Rodzaj materiaCu: kauczuk nitrylowy. 
  Odporno\� r�kawic na przenikanie nie zostaCa okre\lona. 
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 Wymienia� r�kawice tak cz�sto jak tylko zachodzi taka potrzeba. 
 Dobór wCa\ciwych r�kawic ochronnych i ich trwaCo\� s� uzale}nione od specyfiki 

wykonywanych czynno\ci, m.in. cz�stotliwo\ci i czasu kontaktu r�kawic z mieszanin�, 
grubo\ci r�kawic, funkcjonalno\ci i odporno\ci chemicznej. 

 Stosowa� si� do zaleceE producenta r�kawic ochronnych. 
 
Ochrona ukCadu oddechowego Nie jest wymagana. 
 W przypadku tworzenia si� aerozolu stosowa� odpowiednie \rodki ochrony ukCadu 

oddechowego wyposa}one w filtry typu P2. 
 Stosowa� \rodki ochrony ukCadu oddechowego zgodne z jedn� z norm PN-EN 136/140/145. 
 
Kontrola nara}enia \rodowiska Zapewni� zgodno\� z przepisami ochrony \rodowiska w zakresie emisji mieszaniny 

do \rodowiska. 
 

SEKCJA 9. WCa\ciwo\ci fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych wCa\ciwo\ci fizycznych i chemicznych 

 

Parametr Warto\�/jednostka 

Wygl�d Pasta/ tCuszcz 

Barwa Czerwona 

Zapach Brak danych 

Rozpuszczalno\� Nie miesza si� z wod� 

 

Parametr Warto\�/jednostka Uwagi 

Próg zapachu Brak danych  

Temperatura topnienia Brak danych  

Temperatura krzepni�cia Brak danych  

Pocz�tkowa temperatura wrzenia Brak danych  

Palno\� (ciaCa staCego, gazu) Brak danych  

Górna/dolna granica palno\ci Brak danych  

Górna/dolna granica wybuchowo\ci Brak danych  

Temperatura zapConu > 150 °C  

Temperatura samozapConu Brak danych  

Temperatura rozkCadu Brak danych  

pH (roztwór roboczy) Brak danych  

pH (koncentrat) Brak danych  

Lepko\� kinematyczna > 20,5 mm2/s (40 °C) 

Lepko\� Brak danych  

WspóCczynnik podziaCu n-oktanol/woda Brak danych  

Pr�}no\� par Brak danych  

G�sto\�  < 1000 kg/m3 (25 °C) 

G�sto\� wzgl�dna Brak danych  

G�sto\� par Brak danych  

G�sto\� wzgl�dna par Brak danych  

Charakterystyka cz�stek Brak danych  
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9.2. Inne informacje 

 

Parametr Warto\�/jednostka Uwagi 

WCa\ciwo\ci wybuchowe  Nie jest wybuchowa 

LZO (lotne zwi�zki organiczne) 0,01  

 

SEKCJA 10. Stabilno\� i reaktywno\� 
 

10.1. Reaktywno\� 

 
Reaguje z substancjami silnie utleniaj�cymi. 
 

10.2. Stabilno\� chemiczna 

 
Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 

10.3. Mo}liwo\� wyst�powania niebezpiecznych reakcji 
 
Nieznane 
 

10.4. Warunki, których nale}y unika� 

 
Unika� ogrzewania i kontaktu ze zródCami zapConu. 
 

10.5. MateriaCy niezgodne 

 
Substancje silnie utleniaj�ce. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkCadu 

 
Mieszanina ulega rozkCadowi pod wpCywem po}aru lub ogrzewania do wysokiej temperatury i mo}e wydziela� Catwopalne i 
toksyczne gazy. 
 

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje na temat klas zagro}enia zdefiniowanych w rozporz�dzeniu (WE) nr 1272/2008 

 
Toksyczno\� ostra - droga pokarmowa 
 
LGMT 2 

Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Warto\� Wniosek Metoda yródCo 

 ATE  4996,5 mg/kg  Obliczenia  

 
Sole cynkowe kwasów naftenowych, zasadowe [CAS 84418-50-8] 

Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Warto\� Wniosek Metoda yródCo 

 LD50  > 2000 mg/kg bw    

 
Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem [CAS 68411-46-1] 
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Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Warto\� Wniosek Metoda yródCo 

 LD50  > 2000 mg/kg bw    

 
Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Na podstawie dost�pnych danych uznaje si�, }e mieszanina nie speCnia kryteriów 
klasyfikacji. 
 
Toksyczno\� ostra 3 przez skór� 
 
LGMT 2 

Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Warto\� Wniosek Metoda yródCo 

 LD50  4689,6 mg/kg  Obliczenia  

 
Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem [CAS 68411-46-1] 

Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Warto\� Wniosek Metoda yródCo 

Szczur LD50  > 2000 mg/kg bw    

 
Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Na podstawie dost�pnych danych uznaje si�, }e mieszanina nie speCnia kryteriów 
klasyfikacji. 
 
Toksyczno\� ostra 3 wdychanie 
 Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 

DziaCanie }r�ce/ dra}ni�ce na skór� 
 Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
  Mo}e powodowa� podra}nienie i zaczerwienienie skóry. 
 
Powa}ne uszkodzenie oczu/ dziaCanie dra}ni�ce na oczy 
 Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 Powoduje przej\ciowe podra}nienie. 
 
DziaCanie uczulaj�ce na drogi oddechowe lub skór� 
 Mo}e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�. Objawy obejmuj� zazwyczaj powoli 

post�puj�ce zaczerwienienie, sw�dzenie, powstawanie p�cherzy i owrzodzenie. 
 
DziaCanie mutagenne na komórki rozrodcze 
 Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 
DziaCanie rakotwórcze 
 Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 
DziaCanie szkodliwe na rozrodczo\� (pCodno\�) 
 Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 
DziaCanie toksyczne na narz�dy docelowe 3 nara}enie jednorazowe 
 Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 
DziaCanie toksyczne na narz�dy docelowe 3 nara}enie powtarzane 
 Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 
Zagro}enie spowodowane aspiracj� 
 Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 

11.2. Informacje o innych zagro}eniach 

 
WCa\ciwo\ci zaburzaj�ce funkcjonowanie ukCadu hormonalnego 
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 Nieznane 
 
Dodatkowe informacje toksykologiczne 
 Nieznane 
 

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczno\� 

 
Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
Mieszanina zawiera maC� ilo\� substancji szkodliwych dla \rodowiska. 
 

12.2. TrwaCo\� i zdolno\� do rozkCadu 

 
Oczekuje si�, }e mieszanina nie ulega biodegradacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 

12.3. Zdolno\� do bioakumulacji 
 
Oczekuje si�, }e mieszanina nie wykazuje zdolno\ci do bioakumulacji. Brak dost�pnych danych testowych. 
 

12.4. Mobilno\� w glebie 

 
Oczekuje si�, }e mieszanina nie wykazuje zdolno\ci do mobilno\ci w glebie. Brak dost�pnych danych testowych. 
 

12.5. Wyniki oceny wCa\ciwo\ci PBT i vPvB 

 
Mieszanina nie zawiera substancji speCniaj�cych kryteria klasyfikacji PBT i vPvB. 
 

12.6. WCa\ciwo\ci zaburzaj�ce funkcjonowanie ukCadu hormonalnego 

 
Nieznane. 
 

12.7. Inne szkodliwe skutki dziaCania 

 
[rodki smarne mog� powodowa� zanieczyszczenie gleby i wody. 
Niemiecka klasyfikacja szkodliwo\ci dla wody (WGK): 1 (Niskie zagro}enie dla wody). 
 

SEKCJA 13. Post�powanie z odpadami 
 
PozostaCo\ci produktu w postaci, w jakiej zostaC dostarczony, speCniaj� kryteria klasyfikacji jako odpady niebezpieczne. 
Zapobiega� przedostawaniu si� mieszaniny do kanalizacji i wód powierzchniowych. 
Odpady przekaza� podmiotom posiadaj�cym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
Opró}nione i oczyszczone pojemniki poddawa� recyklingowi. 
Odpady klasyfikowa� w zale}no\ci od zródCa ich powstawania. 
 
Proponowane kody odpadów 13 08 99* - Inne niewymienione odpady 

15 02 02* - Sorbenty, materiaCy filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieuj�te w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, \cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). 

 
Przepisy dotycz�ce post�powania z odpadami 

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowaE i odpadów opakowaniowych (Dz. U. L 365 z 31.12.1994, str. 10-23). 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opCacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903). 
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylaj�ca niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.). 
Rozporz�dzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zast�puj�ce zaC�cznik 
III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz 
uchylaj�cej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 365 z 19.12.2014, str. 89-96). 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie 
szczegóCowego sposobu post�powania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694). 
Rozporz�dzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniaj�ce zaC�cznik III 
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do 
niebezpiecznej wCa\ciwo\ci HP 14 >Ekotoksyczne= (Dz. U. L 150 z 14.6.2017, str. 1-4). 
Rozporz�dzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. poz. 10). 
Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. 
w sprawie wymagaE w zakresie ochrony przeciwpo}arowej, jakie maj� speCnia� obiekty 
budowlane lub ich cz�\ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub 
przetwarzania odpadów (Dz. U. poz. 296). 
Rozporz�dzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrze\nia 2020 r. w sprawie szczegóCowych 
wymagaE dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742). 

 

SEKCJA 14. Informacje dotycz�ce transportu 
 
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 
 Nie dotyczy. 
 
14.2. PrawidCowa nazwa przewozowa UN 
 Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagro}enia w transporcie 
 Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagro}enia dla \rodowiska 
 Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne \rodki ostro}no\ci dla u}ytkowników 
 Brak. 
 
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 
 Nie dotyczy. 
 
Dodatkowe informacje: Produkt nie podlega przepisom dotycz�cym transportu materiaCów niebezpiecznych. 
 

SEKCJA 15. Informacje dotycz�ce przepisów prawnych 
 

15.1.  Przepisy prawne dotycz�ce bezpieczeEstwa, zdrowia i ochrony \rodowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 

 
Kategoria zagro}eE zgodnie z dyrektyw� 2012/18/UE (Seveso III) 
 Nie dotyczy. 
 
Wymagania zgodnie z dyrektyw� Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób mCodych 
 Przestrzega� przepisów dotycz�cych warunków zatrudniania osób niepeCnoletnich. 
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 Osoby niepeCnoletnie nie mog� wykonywa� prac powoduj�cych nara}enie na szkodliwe 
dziaCanie mieszaniny. 

 
Obowi�zuj�ce przepisy polskie  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1816). 
 Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu 

oznakowania miejsc, ruroci�gów oraz pojemników i zbiorników sCu}�cych 
do przechowywania lub zawieraj�cych substancje stwarzaj�ce zagro}enie lub mieszaniny 
stwarzaj�ce zagro}enie (Dz.U. poz. 1368). 

 Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze\nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeEstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze 
zm.). 

 Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeEstwa 
i higieny pracy zwi�zanej z wyst�powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1488). 

 Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badaE i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w \rodowisku pracy (Dz.U. Nr 33 poz.166 ze zm.). 

 
Obowi�zuj�ce przepisy Unii Europejskiej 
 Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 

2006 r. w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleE i stosowania ograniczeE w zakresie 
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj�ce 
dyrektyw� 1999/45/WE oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie} dyrektyw� Rady 76/769/EWG 
i dyrektyw� Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. L 396 
z 30.12.2006, str. 1-794). 

 Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj�ce 
i uchylaj�ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj�ce rozporz�dzenie (WE) 
nr 1907/2006 (Dz. U. L 353 z 31.12.2008, str. 1-1355). 

 Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia 
i bezpieczeEstwa pracowników przed ryzykiem zwi�zanym ze \rodkami chemicznymi 
w miejscu pracy. (Dz. U. L 131 z 5.5.1998, str. 11423). 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
kontroli zagro}eE powa}nymi awariami zwi�zanymi z substancjami niebezpiecznymi, 
zmieniaj�ca a nast�pnie uchylaj�ca dyrektyw� Rady 96/82/WE (Dz. U. L 197 z 24.7.2012, 
str. 1-37). 

 Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. 
w sprawie \rodków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG 
(Dz.U. L 81 z 31.3.2016, str. 51498). 

 

15.2. Ocena bezpieczeEstwa chemicznego 

 

Numer rejestracji REACH Identyfikacja substancji 
01-2119491299-23 Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem 

01-2119988500-34 Sole cynkowe kwasów naftenowych, zasadowe 

 

SEKCJA 16. Inne informacje 
 
Aktualizacja karty charakterystyki 
 Niniejsza karta charakterystyki zostaCa opracowana na podstawie karty charakterystyki 

zaktualizowanej dnia 27/09/2022, wersja 4.3.0/GB. 
 Dokonano zmian w sekcjach: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
 
Wyja\nienia skrótów i akronimów 
ATE Oszacowana toksyczno\� ostra (ang. Acute Toxicity estimate). 
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DMSO Dimetylosulfotlenek. 
IMO Mi�dzynarodowa organizacja morska (ang. International Maritime Organization). 
IP Norma szczelno\ci (ang. Ingress Protection Rating). 
LD50 Dawka powoduj�ca \mier� 50% osobników badanej populacji. 
LZO Lotne zwi�zki organiczne. 
PBT Substancje trwaCe, wykazuj�ce zdolno\� do bioakumulacji i toksyczne. 
PCB: Polichlorowane bifenyle. 
PN-EN Polska Norma wprowadzaj�ca Norm� Europejsk�. 
SCBA Niezale}ny aparat oddechowy (ang. Self-contained breathing apparatus). 
UFI Niepowtarzalny Identyfikator Postaci Czynnej. 
vPvB Substancje bardzo trwaCe i wykazuj�ce bardzo du}� zdolno\� do bioakumulacji. 
WGK Klasa szkodliwo\ci dla wody (z niemieckiego: Wassergefährdungsklassen). 
 
Zastrze}enia prawne Niniejsza karta charakterystyki zostaCa przygotowana wyC�cznie dla tej mieszaniny i tylko 

do niej ma zastosowanie. Karta charakterystyki zostaCa opracowana na podstawie 
bie}�cego stanu wiedzy na temat mieszaniny, w oparciu o informacje, które dostawca 
dostarczyC w momencie jej opracowywania. 

 Karta charakterystyki sporz�dzona zgodnie z rozporz�dzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleE 
i stosowanych ograniczeE w zakresie chemikaliów (REACH). 

 
Wymagania dotycz�ce szkoleE Przed przyst�pieniem do wykonywania czynno\ci z u}yciem mieszaniny zapozna� si� 

szczegóCowo z kart� charakterystyki. 
 
Metoda klasyfikacji Klasyfikacj� mieszaniny przeprowadzono na podstawie dost�pnych danych o zagro}eniach 

dla skCadników mieszaniny. 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazuj�cych rodzaj zagro}enia 
Eye Irrit. 2 Powa}ne uszkodzenie oczu/ dziaCanie dra}ni�ce na oczy, kategoria 2 
Skin Sens. 1 DziaCanie uczulaj�ce na skór�, kategoria zagro}enia 1 
Aquatic Chronic 3 Stwarzaj�ce zagro}enie dla \rodowiska wodnego 3 zagro}enie przewlekCe, kategoria 3 
Repr. 2 DziaCanie szkodliwe na rozrodczo\�, kategoria 2 
H317 Mo}e powodowa� reakcj� alergiczn� skóry 
H319 DziaCa dra}ni�co na oczy. 
H412 DziaCa szkodliwie na organizmy wodne, powoduj�c dCugotrwaCe skutki 
H361f Podejrzewa si�, }e dziaCa szkodliwie na pCodno\�. 
 
Wersja j�zykowa PL 


