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Karta charakterystyki produktu  

Zgodnie z rozporz ądzeniem europejskim nr 1907/2006, 830/2015. 

Pasta polerska  

 

1.0. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfi kacja przedsi ębiorstwa 

1.1 Nazwa handlowa:  zielona pasta do polerowania.  

1.2. Składniki: mieszanka kwasów tłuszczowych, wosku, łoju 

wołowego, tlenku glinu.  

1.3. Zastosowanie: do obróbki powierzchni metalowych.  

 
2.0. Identyfikacja zagro żeń 

2.1 Szczególne zagro żenia dla ludzi i środowiska 

2.2 Klasyfikacja substancji zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) 
1272/2008:  brak klasyfikacji 

2.3 Elementy oznakowania 

Piktogram okre ślaj ący rodzaj zagro żenia: nie dotyczy 

Hasło ostrzegawcze: nie dotyczy 

Ostrze żenia o zagro żeniach: nie dotyczy 

Instrukcje bezpiecze ństwa: nie dotyczy 

2.4 Inne zagro żenia:  brak 

 

3.0. Skład/informacja o składnikach 

3.1 Charakterystyka chemiczna:  pasta polerska jest preparatem i 
zawiera:  
środki poleruj ące 50-70% / tlenek glinu 
kwasy tłuszczowe, wosk, łój wołowy 
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3.2 Niebezpieczne składniki: brak 

4.0. Środki pierwszej pomocy 

W przypadku konsultacji z lekarzem nale ży pokaza ć t ę kart ę 
charakterystyki. 

Po wdychaniu: zapewni ć świe że powietrze, usun ąć kurz z okolic 
gardła i nosa. 

Po kontakcie ze skór ą: umy ć skór ę mydłem i wod ą. 

Po kontakcie z oczami: nie wycieraj oczu do sucha, poniewa ż 
napr ężenie mechaniczne uszkodzi rogówk ę. W razie potrzeby zdejmij 
soczewk ę kontaktow ą i dokładnie przepłucz oczy du żą ilo ści ą wody, 
je śli to mo żliwe, u żyj izotonicznej płukanki do oczu 0,9% NaCl. 
Pomoc medyczna (okulista lub lekarz medycyny pracy) . 

Po przełkni ęciu: wypłuka ć usta i pi ć du żo wody, nie wywoływa ć 
wymiotów. 

Skonsultuj si ę z lekarzem. 

 
5.0. Post ępowanie w przypadku po żaru 

5.1 Odpowiednie środki ga śnicze:  preparat nie jest łatwopalny oraz 

wybuchowy w stanie dostawy ani w stanie gotowym do użycia.  

5.2 Niewła ściwe środki ga śnicze:  brak 

5.3 Szczególne ryzyko:  produkty spalania lub powstaj ące gazy: 

dwutlenek w ęgla, tlenek w ęgla. 

5.4 Specjalny sprz ęt ochronny:  jako środek ochronny stosowa ć 

autonomiczny aparat oddechowy. 

6.0.  Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

Nosi ć odzie ż ochronn ą (patrz punkt 8.2). Ryzyko po ślizgni ęcia si ę w 
przypadku wycieku produktu. Przykry ć piaskiem lub spoiwem i 
zaabsorbowa ć.  
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6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska:  zapobiegaj 

przedostaniu si ę mieszaniny do kanalizacji, wód gruntowych, cieków 
wodnych i gleby.  

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

lub podłog ę dokładnie wyczy ści ć zgodnie z przepisami o ochronie 
środowiska. Usu ń pozostało ści lub mniejsze ilo ści mieszaniny przy 
pomocy sorbentu. 
 

7.0.  Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie 

Nie przechowuj ani nie u żywaj w pobli żu żywności, napojów lub 
wyrobów tytoniowych. 

Ochrona przeciwpo żarowa i przeciwwybuchowa: nie s ą wymagane 
specjalne środki 

Przechowywanie: przechowywa ć w chłodnym i suchym miejscu. 

Termin przydatno ści: 24 miesi ące od daty produkcji. 
 

8.0. Kontrola nara żenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1.  Nale ży zadba ć o dobr ą wentylacj ę i wyci ąg na maszynach 

przetwórczych oraz w miejscach, w których mo że powstawa ć pył. 

8.2. Komponenty z warto ściami granicznymi zwi ązanymi z miejscem 
pracy, które maj ą by ć monitorowane:  w miejscu pracy nale ży zapewni ć 

ogóln ą wentylacj ę. Nale ży przestrzega ć ogólnego limitu zapylenia 
(ACGIH-2011: 10 mg / m³ cz ąstki wziewne, 3 mg / m³ cz ąsteczki 
wdychane). 

8.3. Osobiste wyposa żenie ochronne: 

Ogólne środki ochronne: nale ży my ć r ęce w przerwie i po zako ńczeniu 
pracy. Nie nale ży wdycha ć pyłu. Nie nale ży je ść ani pi ć w pracy. 
Nale ży zdj ąć zanieczyszczon ą odzie ż i wypra ć przed ponownym 
użyciem. 

Ochrona dróg oddechowych: je śli pył powstanie powy żej st ężenia 0,15 
mg / m3, nale ży nosi ć odpowiedni ą mask ę przeciwpyłow ą (FFP 2). 
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Ochrona r ąk: nie dotyczy 
Ochrona oczu: okulary ochronne z boczn ą ochron ą 
Ochrona ciała: nie dotyczy 
Środki higieny: rozdzielenie odzie ży codziennej i roboczej 

8.4. Ograniczanie i monitorowanie nara żenia środowiska:  nie s ą 

wymagane żadne specjalne środki. 

 

9.0.  Właściwo ści fizyczne i chemiczne 

Forma: ustalona temperatura zapłonu: nie okre ślono 

Kolor: zielony 

Granice niebezpiecze ństwa wybuchu: nieznane 

Zapach: charakterystyczny  

Gęsto ść:(przy T = 20 ° C): około 1,6 g / cm³ 

Warto ść PH (przy T = 20 ° C): nie dotyczy  

Rozpuszczalno ść w wodzie: dyspergowalny 

Wszystkie pozostałe parametry parametrów fizyko-che micznych zgodnie 
z zał ącznikiem II do rozporz ądzenia (WE) 1907/2006 nie s ą istotne. 

 
10.0. Stabilno ść i reaktywno ść 

10.1 Stabilno ść:  nie obserwuje si ę ani niebezpiecznych reakcji, ani 

niebezpiecznych produktów rozkładu je śli produkt jest odpowiednio 
przechowywany i u żywany. 

10.2 Warunki, których nale ży unika ć:  zbyt niskie temperatury 

przechowywania mog ą prowadzi ć do utraty jako ści produktu. 

10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu:  nie s ą znane niebezpieczne 

produkty rozkładu. 

11.0. Informacje toksykologiczne 

11.1 Toksyczno ść ostra, doustna, skórna, inhalacyjna: w oparciu o 
dost ępne dane, kryteria klasyfikacji nie maj ą zastosowania. 
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11.2. Działanie żr ące / dra żni ące na skór ę:  w oparciu o dost ępne 

dane, kryteria klasyfikacji nie maj ą zastosowania. 

11.3. Powa żne uszkodzenie oczu / działanie dra żni ące na oczy:  w 

oparciu o dost ępne dane, kryteria klasyfikacji nie maj ą 
zastosowania. 

11.4. Działanie uczulaj ące na drogi oddechowe / skór ę:  w oparciu o 

dost ępne dane, kryteria klasyfikacji nie maj ą zastosowania. 

11.5 Zagro żenie spowodowane aspiracj ą:  w oparciu o dost ępne dane, 

kryteria klasyfikacji nie maj ą zastosowania. 

11.6. Szkodliwe działanie na rozrodczo ść:  w oparciu o dost ępne 

dane, kryteria klasyfikacji nie maj ą zastosowania. 

11.7. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:  w oparciu o 

dost ępne dane, kryteria klasyfikacji nie maj ą zastosowania. 

11.8. Rakotwórczo ść:  w oparciu o dost ępne dane, kryteria 

klasyfikacji nie maj ą zastosowania. 

11.9. Działanie toksyczne na narz ądy docelowe - nara żenie 
jednorazowe:  w oparciu o dost ępne dane kryteria klasyfikacji nie 

maj ą zastosowania. 

10.11. Działanie toksyczne na narz ądy docelowe - powtarzaj ące 
nara żenie:  w oparciu o dost ępne dane kryteria klasyfikacji nie maj ą 

zastosowania 

12.0. Informacje ekologiczne  

12.1 Toksyczno ść:  pasta polerska jest produktem przyjaznym dla 

środowiska. 

12.2 Mobilno ść:  produkt nie jest lotny. Przy normalnym prawidłowym  

obchodzeniu si ę, nie uwalnia żadnych cz ąstek. 

12.3 Trwało ść i zdolno ść do rozkładu / zdolno ść do bioakumulacji /:  

klasa zagro żenia wód: WGK 1. 

13.0. Post ępowanie z odpadami 

Produkt: zu żyty produkt zanieczyszczony metalowymi odpadkami na le ży 
zutylizowa ć zgodnie z lokalnymi przepisami urz ędowymi, np. w 
spalarni odpadów. Kod odpadu (EAK / EWC): 12 01 15 (odpady z 
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mechanicznej obróbki powierzchni). Niewykorzystany produkt nale ży 
usun ąć zgodnie z oficjalnymi przepisami, np. w spalarni o dpadów. 

Opakowanie: zanieczyszczone opakowanie nale ży całkowicie opró żni ć. 
Opakowanie nale ży usun ąć podobnie jak sam ą substancj ę.  
 

14.0. Informacje transportowe 

Numer ADR / UN: brak towarów niebezpiecznych zgodni e z przepisami 
ADR / RID, GGVS / GGVE, ADN / ADNR, IMDG / GGVSee, ICAD / IATA 
 

15.0. Informacje dotycz ące przepisów prawnych 

15.1 Przepisy UE 

15.1.1 Ocena bezpiecze ństwa chemicznego: ocena bezpiecze ństwa 
chemicznego nie jest konieczna. 

15.1.2 Etykietowanie: klasyfikacja i oznakowanie zg odnie z 
dyrektyw ą UE (WE) 1272/2008 

15.2 Zezwolenie i / lub ograniczenie u żytkowania:  brak 

15.3 Przepisy krajowe: informacje o ograniczeniach zatrudnienia:  

brak 

Klasa zagro żenia wód WGK 1 (lekko niebezpieczne dla wody) - 
samoklasyfikacja zgodnie z VwVwS z 17.5.1999 (ChemV erbotsV) 

 
16.0. Inne informacje   

16.1 Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji:  karta 

charakterystyki została w du żej mierze przeprojektowana ze wzgl ędu 
na zmienione wymagania rozporz ądzenia REACH. Informacje opieraj ą 
si ę na obecnym stanie wiedzy i do świadczeniu,  zgodnie z nasz ą 
najlepsz ą wiedz ą oraz zgodnie z opracowan ą niezb ędną ostro żności ą. 
Karta charakterystyki opisuje produkt w odniesieniu  do wymaga ń 
bezpiecze ństwa. Zgodnie z prawem informacje nie maj ą znaczenia w 
zakresie ubezpiecze ń maj ątkowych. 


