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1. Identifikace přípravku . Identifikace výrobce. 

 

1.1. Identifikace přípravku 

WARMIX 

1.2.  Použití přípravku 

Přísada zlepšující vlastnosti topného oleje. Výrazně zlepšuje proces spalování. Snižuje obsah CO i NOx 

ve spalinách. Zvyšuje účinnost kotle. Odstraňuje organické nečistoty a usazeniny. Stabilizuje viskozitu 

oleje. Neutralizuje obsah vody v oleji. Chrání před korozí a působení síry. 

 

1.3.  Identifikace výrobce 

Veřejná obchodní společnost „WARTER Spółka Jawna“ 

Pobočka (Oddział) Kędzierzyn-Koźle 

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

Osoba odpovědná za kartu charakterizující produkt:  dyrektor.kk@warter.pl  

1.4. Pohotovostní telefon 

Institut pracovního lékařství (Instytut Medycyny Pracy) v Lodži: +48/042/657 99 00; 

+48/042/631 47 67 

 

2. Identifikace nebezpečí 

 

Klasifikace přípravku 

Produkt je v souladu s platnými předpisy klasifikován jako nebezpečný. 

V následující tabulce je uvedena podrobná klasifikace: 

 

Číselné symboly 
výstražných znaků 

Čísla výstražných 
oznámení (R) 

Znění oznámení (R) 

Xi 66 
Opakující se vystavení vlivu může způsobovat 

vysoušení nebo praskání kůže 

Xn 65 
Škodlivé působení; v případě polknutí může 

způsobovat poškození plic 

Rak. Kat.3 40 Omezené důkazy karcinogenního působení 

N 52/53 
Škodí vodním organizmům; může ve vodním 

prostředí způsobovat dlouho trvající nepříznivé 
změny 

 

 

Fyzikálně-chemické nebezpečí 

Produkt je klasifikován jako hořlavý. Páry jsou těžší než vzduch a hromadí se při povrchu země. 

Zdravotní rizika 

Produkt je škodlivý. Omezené důkazy karcinogenního působení (kat.3). Při kontaktu s kůží může 

způsobovat alergickou reakci. V případě polknutí může způsobovat poškození plic. 

mailto:dyrektor.kk@warter.pl
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Nebezpečí pro přírodní prostředí 

Produkt je klasifikován jako nebezpečný pro přírodní prostředí. Může způsobovat dlouho trvající 

nepříznivé změny ve vodním prostředí. 

 

3. Složení / Informace o komponentech 

 

 Alifatické uhlovodíky C10 – C20     20-80 %, Rak. Kat.3, R40, R38, R52-53, Xi , CAS 68334-30-5, WE 

269-822-7 

 Stearan 2,2’ – imin-dietylén-diamin 11-70%,  Xn, R53, R21/22, R43, R34,  

CAS 111-40-0, CAS 111-40-0, WE 203-865-4 

 Směs izomerů pentanolu 0,5-8 %, R10, Xn, R20, Xi, R37, R66, CAS 30899-19-5,  

WE 250-378-8 

 Sójový olej 2-10 % , CAS 8008-74-0, WE 232-274-4 

 Éter polyoxypropylén glykol syntetického tukového alkoholu  1-5 %   C10 – C12   1-5 %, Xn, R22, 

R41, CAS 68439-46-3 

 

 

4. První pomoc 

 

Vdechnutí 

Poškozeného vyvést na čerstvý vzduch, stabilizovat v polosedící poloze. Zajistit klid a lékařskou 

pomoc.   

Polknutí 

V případě polknutí nevyvolávat zvracení. Osobě v bezvědomí neimplikovat nic ústy. Zajistit okamžitou 

lékařskou pomoc. Až do transportu do nemocnice zajistit nemocnému klid, ležící polohu a teplo.  

Kontakt s kůží 

Svléknout znečištěný oděv, určit jej k vyprání. Kůži důkladně omýt tekoucí vodou a následně umýt 

vodou s mýdlem. Při výskytu viditelného podráždění zajistit lékařskou pomoc. 

Kontakt s očima 

V případě znečištění očí okamžitě vymývat větším množstvím vlažné vody po dobu 15 minut při 

široce otevřených víčkách. V případě trvajícího podráždění konzultovat situaci s lékařem okulistou. 

 

 

5. Postup v případě požáru 

 

 

Požární nebezpečí 

Přípravek kapalný, hořlavý. V příznivých technických podmínkách se vytvářejí se vzduchem výbušné 

směsi. Produkty pyrolýzy jsou toxické plyny, uhlovodany, kysličníky uhlí. 
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Obecná doporučení 

Uvědomit okolí o požáru, z oblasti ohrožení odstranit všechny osoby, které se neúčastní přímé 

likvidace havárie. V případě potřeby nařídit evakuaci, přizvat záchranářské týmy, požární stráž a 

policii. 

Hasící prostředky 

Vhodné, správné: kysličník uhličitý, hasící prášky, pěny, rozptýlené proudy vody. 

Nevhodné, špatné: kompaktní hustý proud vody. 

Malý požár hasit pěnovým hasícím přístrojem nebo kysličníkem uhličitým; 

Velký požár  hasit pěnou nebo rozptýlenými proudy vody; 

Hašení požáru 

Nádrže vystavené působení ohně nebo působení vysoké teploty chladit vodou, z bezpečné 

vzdálenosti (hrozba výbuchu); pokud je to možné a bezpečné, pak je přesunout z místa ohrožení. 

Nedovolit, aby se odpadní vody po hašení požáru dostaly do kanalizace a vodních nádrží a toků. 

Produkty hoření 

Černé dýmy obsahující nebezpečné produkty hoření, v tom kysličník uhelnatý i uhličitý, kysličníky 

dusíku. 

Ochranné prostředky pro osoby účastnící se akce hašení 

Osoby, které se účastní hašení požáru, musí být proškoleny, vybaveny ochrannými oděvy a dýchacími 

přístroji s nezávislým přísunem vzduchu. 

 

6. Postup v případě neúmyslného uvolnění prostředku do životního prostředí 

 

Obecná doporučení 

Upozornit okolí na havárii; odstranit z oblasti ohrožení všechny osoby, které se aktivně neúčastní 

likvidace havárie, v případě potřeby nařídit evakuaci; přizvat záchranné týmy, požární stráž a policii. 

Nedovolit, aby se přípravek dostal do kanalizačních studní, vodních nádrží a toků nebo do půdy. 

Metody čištění/odstraňování 

Odstranit veškeré potenciální zdroje vzniku ohně. Pokud je to možné a bezpečné, zlikvidovat nebo 

omezit výtok (utěsnit, zavřít přítok tekutiny), poškozené balení umístit v havarijním obalu. Omezit 

rozšiřování rozlité plochy pomocí ohrazení terénu; shromážděné větší množství tekutiny odčerpat. 

Malé množství rozlité tekutiny zasypat nehořlavým savým materiálem (zemina, písek), posbírat do 

zavíratelné nádoby na odpady. Zneškodnit v souladu s platnými předpisy (viz bod 13 a bod 15). 

 

7. Nakládání s přípravkem a jeho skladování 

 

Obecná doporučení 

V průběhu jakýchkoli prováděných činností s přípravkem nejíst, nepít, nekouřit, nezažívat léky. 

Vyhýbat se přímému kontaktu s přípravkem, vyhýbat se vdechování par a aerosolů, dodržovat 
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pravidla osobní hygieny, používat oděv a zařízení pro osobní ochranu. Nepoužívat otevřený oheň 

v blízkosti přípravku. 

Skladování 

Přechovávat v prostorech, které jsou odpovídajícím způsobem ventilovány, ve správně označených, 

továrních, uzavřených baleních. Chránit před vznikem statické elektřiny. Sklady musí být suché, 

přizpůsobené k přechovávání lehce hořlavých produktů.    

Chránit před působením slunečních paprsků a tepelných zdrojů. Neskladovat s kyselinami, alkáliemi a 

okysličujícími komponenty.   

Nakládání s odpady 

Za odpad je možné uznat přípravek, který se již nedá žádným způsobem využít. Odpadní přípravek je 

nutné předat k utilizaci specializované firmě. 

 

8. Kontrola ohrožení a prostředky individuální ochrany 

 

Technicko-organizační prostředky minimalizující ohrožení pracovníků 

Celková ventilace a lokální odtahové instalace a také elektrická instalace v protivýbuchovém 

 provedení. Je nutné dbát na čistotu a pořádek na pracovních stanovištích. 

 

Hraniční hodnoty ohrožení  

NDS, NDSCh, NDSP – neurčeno 

 

Prostředky individuální ochrany 

Nutnost použití a výběr odpovídajících prostředků individuální ochrany musí zohledňovat druh 

ohrožení, které produkt způsobuje, podmínky na pracovním místě a způsob nakládání s produktem. 

Prostředky individuální ochrany osob musí splňovat podmínky definované normami a předpisy. 

Ochrana rukou: Povlékané ochranné rukavice (např. neoprénové) 

Ochrana očí: Ochranné uzavřené obličejové brýle s bočními kryty (obroučky z umělé hmoty odolné 

proti působení organických rozpouštědel). 

Ochrana dýchacích cest: V závislosti na podmínkách používat schválený respirátor s filtrem typu A 

nebo dýchací zařízení s nezávislým přívodem vzduchu. 

Ochrana kůže a těla: Antistatické ochranné oblečení z pevné tkaniny (nejlépe z přírodního vlákna) 

Prostředky zajišťující odpovídající hygienu: Platí obecné předpisy pro průmyslovou hygienu práce. 

Nedopouštět v prostředí pracovních míst k překročení normativních koncentrací nebezpečných 

komponentů. Vyměnit znečištěné oděvy. Před pracovními přestávkami umýt ruce a tvář. Po práci 

umýt celý povrch těla a očistit individuální ochranu. 

 

9. Fyzikálně-chemické vlastnosti 

 

9.1.  Obecné informace 
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Stav hmoty: tmavěčervenohnědá tekutina. 

Pach: charakteristický, blízký amoniaku. 

9.2.  Důležité informace týkající se zdraví, bezpečnosti a prostředí  

 Teplota varu / rozsah teplot varu     110 ⁰ C- 230 ⁰ C 

 Teplota vzplanutí      92 ⁰ C 

 Teplota tuhnutí    - 35 ⁰ C 

 Oxidační vlastnosti    Neznámé 

 Tlak par    Nejsou data 

 Kinematická viskozita při teplotě  20 ⁰ C   36 mm2 / s 

 Hustota při teplotě  20 ⁰ C   0,892 g/cm3 

 Rozpustnost ve vodě  Nerozpouští se 

 Rozpustnost v jiných rozpouštědlech  Nejsou data 

 Rozdělovací koeficient n-oktanol /voda   Nejsou data 

 Hustota par  Nejsou data 

 

10. Stabilita a reaktivita  

 

Produkt  je v podmínkách správného skladování chemicky stabilní. 

10.1. Podmínky, kterým je třeba se vyhýbat. 

Vyhýbat se kontaktům s otevřeným ohněm a zdrojem vzplanutí. 

10.2. Materiály, kterým je třeba se vyhýbat. 

Vyhýbat se kontaktu s oxidačními prvky. 

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu. 

Nejsou známy. 

 

11. Toxikologické informace 

 

 

Dávky a toxické koncentrace 

 LD50 ústy, krysa 1140 mg/kg 

 LD50, kůží, králík  672 mg/kg 

 

 

 Cesty škodlivého působení  

Vdechnutí, polknutí, kontakt s kůží, kontakt s očima. 
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Místní působení 

Vdechnutí: Projevuje se zkrácením dechu s kašlem. Páry, které se odpařují z přípravku, mohou být 

plícemi pohlcovány velmi rychle, co může vyvolat stejné příznaky, jako při polknutí. Objeví se únava a 

ospalost.  

Polknutí: Vyskytuje se podráždění sliznic zažívacího traktu, nevolnost, zvracení, průjem. Po vstřebání 

organizmem se vyskytnou bolesti hlavy, pocity únavy, ospalost, poruchy v práci jater a ledvin. 

Kontakt s kůží: Individuálně se může vyskytnout podráždění, zčervenání, vysušení a popraskání kůže.  

Kontakt s očima: Může se vyskytnout podráždění, pocit pečení, červenání a slzení. 

Důsledky přímého kontaktu: Podráždění sliznic očí a dýchacích cest, únava, ospalost, závratě, bolesti 

hlavy, poruchy rovnováhy, nevolnost.  

Karcinogenita: Kat.3 

Schopnost mutovat: Nezkoumáno 

Působení na plodnost: Nezkoumáno 

 

12. Ekologické informace 

 

Ostrá toxicita pro  

- ryby                      LC50 248 mg/l/96h (Leuciscus idus) 

- dafnie                  EC50 16 mg/l/48h (Daphnia magna) 

- algy                       IC50  611 mg/l/72h  (Scenedesmus subspicatus) 

- bakterie              EC50 96 µg/l  (Pseudomonas putida) 

 

Stupeň ohrožení vod: Extrémní 

Přípravek působí toxicky na vodní organizmy; může způsobovat dlouhotrvající nepříznivé změny ve 

vodním přírodním prostředí. Přípravek snadno podléhá procesům biologického rozkladu. 

 

13. Nakládání s odpady 

 

Kód odpadu: 07 07 04 – jiná organická rozpouštědla, roztoky k vymývání a matečné louhy. 

Postup nakládání s odpadním produktem 

Neodstraňovat do kanalizace. Nedovolit, aby došlo k znečištění povrchových a podzemních vod. 

Neskladovat na skládkách komunálního odpadu. Zvážit možnost využití. Recyklaci nebo likvidaci 

odpadního produktu provést v souladu s platnými předpisy. Doporučený způsob likvidace: spalování. 

 

 

Nakládání s obalovými odpady 

Opětovné využití (recykling) nebo likvidaci obalových odpadů provádět v souladu s platnými předpisy. 
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Obaly vícenásobného použití, po očištění, opětovně využít. Likvidaci odpadů uskutečňovat 

v profesionálních spalovnách, které k této činnosti vlastní oprávnění, nebo v podnicích pro 

zpracování/likvidaci odpadů. 

 

14. Informace o dopravě 

 

Klasifikace podle ADR/RID: třída 9 

Identifikační číslo zboží: UN 3082 

Klasifikační kód: M6  

Skupina balení: III 

Znečištění mořského životního prostředí: Ano 

 

15. Informace týkající se právních předpisů 

 

Informace umisťované na etiketách 

Výstražná nálepka na jednotlivých obalech:  

Xn ,  N  

 

                              
 

produkt škodlivý                                                       produkt nebezpečný pro životní prostředí 

 

Znění informací definujících druh ohrožení 

R 40  Omezené důkazy karcinogenního působení 

R 44  Nebezpečí výbuchu po ohřátí v uzavřené nádobě 

R 52/53 Působí škodlivě na vodní organizmy; může způsobovat dlouhotrvající nepříznivé změny ve 

vodním přírodním prostředí  

R 65 Nebezpečí poškození; v případě polknutí může způsobovat poškození plic 

R 66 Opakující se přímý kontakt může způsobovat vysoušení nebo praskání kůže 

Znění informací definujících podmínky bezpečného použití 

S 2 Chránit před dětmi 

S 15 Přechovávat daleko od zdrojů tepla 

S 23 Nevdechovat páry 

S 24 Vyhýbat se znečištění kůže 

S 29/35 Nevypouštět do kanalizace, a produkt a obaly odstraňovat bezpečným způsobem 

S 61 Nevypouštět do životního prostředí. Postupovat v souladu s instrukcí nebo s kartou 

charakterizující produkt. 
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S 62 V případě polknutí nevyvolávat zvracení, neodkladně uskutečnit konzultaci s lékařem a ukázat 

mu obal nebo etiketu 

 

 

Karta je zpracována v souladu s : 

 Rozhodnutím (WE) 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 ve věci 

REACH 

 Polským Zákonem o substancích a chemických přípravcích ze dne 11.01.2001 (polská Sbírka 

zákonů, signatura: Dz.U.11 poz.84; s pozdějšími změnami), 

 Rozhodnutím polského ministra zdraví ze dne 3.07.2002 ve věci karty charakterizující 

nebezpečnou substanci a nebezpečný přípravek (polská Sbírka zákonů, signatura: Dz.U. 140 

poz.1171), 

 Rozhodnutím polského ministra zdraví ze dne 2.09.2003 ve věci výkazu nebezpečných substancí 

včetně jejich klasifikace a označení - PŘÍLOHA (polská Sbírka zákonů, signatura:Dz.U.199 

poz.1948), 

 Rozhodnutím polského ministra zdraví ze dne 2.09.2003 ve věci označování obalů nebezpečných 

substancí a nebezpečných přípravků (polská Sbírka zákonů, signatura: Dz. U. Nr 173, poz. 1679, 

s pozdějšími změnami). 

 Rozhodnutím polského ministra zdraví ze dne 2.09. 2003 ve věci kritérií a způsobů klasifikace 

chemických substancí a přípravků (polská Sbírka zákonů, signatura: Dz. U. Nr 171, poz. 1666, 

s pozdějšími změnami). 

 Rozhodnutím polského ministra práce a sociálních věcí (polská Sbírka zákonů, signatura: Dz. U. Nr 

217, poz. 1833) ve věci nejvyšších dovolených koncentrací a obsahů prvků škodících zdraví 

v pracovním prostředí. 

 Rozhodnutím polského ministra hospodářství ze dne 21.10.1998 (polská Sbírka zákonů, signatura: 

Dz.U.145 poz.942) a změnou z 05.03.2001 (polská Sbírka zákonů, signatura: Dz.U.22 poz.251) ve 

věci podrobných pravidel pro odstraňování, využívání a likvidaci nebezpečných odpadů. 

 Polským zákonem ze dne 27.04.2001 o odpadech (polská Sbírka zákonů, signatura: Dz.U.62 

poz.628) a s rozhodnutím polského ministra životního prostředí ze dne 27.09.2001 ve věci 

katalogu odpadů (polská Sbírka zákonů, signatura: Dz.U.112 poz.1206).  

 Rozhodnutím polského ministra hospodářství a práce ze dne 05.07.2004 (polská Sbírka zákonů, 

signatura: Dz.U. 168, poz. 1762) ve věci omezení, zákazů nebo podmínek platných v oblasti 

výroby, obratu nebo použití nebezpečných substancí a nebezpečných přípravků a výrobků, které 

je obsahují. 

 Klasifikací nebezpečného výrobků v souladu s Evropskou smlouvou týkající se mezinárodního 

silničního transportu nebezpečných věcí (ADR). 

 

 

16. Jiné informace 
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16.1 Chemická definice produktu: 

Směs uhlovodanů, dusičnanu 2-etyl-hexylu, mastných kyselin a pomocných substancí. 

16.2 význam symbolů: 

Výstražný symbol na jednotlivých obalech 

Xn   Produkt škodlivý. 

N  Produkt nebezpečný pro životní prostředí 

Xi  Dráždivá substance 

Výkaz znění informací R 

Rak. Kat.3   Karcinogenní substance kat.3. 

R40  Omezené důkazy karcinogenního působení. 

R38  Způsobuje podráždění kůže. 

R21/22  Nebezpečí škodlivého působení při kontaktu s kůží a při polknutí. 

R53  Může způsobovat dlouhotrvající nepříznivé změny ve vodním životním prostředí. 

R43  Při kontaktu s kůží může vyvolávat alergickou reakci. 

R34  Způsobuje opaření. 

R20  Nebezpečí škodlivého působení na dýchací cesty. 

R22  Nebezpečí škodlivého působení při polknutí. 

R41  Riziko vážného poškození očí. 

R52/53 Nebezpečí škodlivého působení na vodní organizmy; může způsobovat dlouhotrvající 

nepříznivé změny ve vodním životním prostředí. 

R10  Produkt snadno zápalný. 

R37  Působí podráždění dýchacích cest. 

R66  Opakující se přímý kontakt může způsobovat vysoušení nebo praskání kůže. 

 

 


