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SEKCJA 1  Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 

1.1.  Identyfikacja produktu 

  WARMIX 

1.2.   Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie: dodatek uszlachetniający do oleju opałowego.  

Zdecydowanie poprawia proces spalania. Zmniejsza zawartość CO i NOx w spalinach. Zwiększa 

sprawność kotła. Usuwa organiczne zanieczyszczenia i osad. Stabilizuje lepkość oleju. Neutralizuje 

wodę w oleju. Chroni przed korozją i działaniem siarki. 

1.3.   Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

WARTER Sp. z o.o. 

Oddział Kędzierzyn-Koźle 

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki:  dyrektor.kk@warter.pl  

1.4.  Numer telefonu alarmowego 

Numer alarmowy 112 

 

SEKCJA 2  Identyfikacja zagrożeń 

 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny 

Zagrożenia fizykochemiczne 

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny niemniej jednak po podgrzaniu do wyższych 

temperatur ulega zapłonowi. Aerozol powstały z produktu może ulec zapaleniu w niższych 

temperaturach. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych 

partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia lub długotrwałego poddawania oleju 

podwyższonej temperaturze, np. kontakt z gorącymi powierzchniami lub gazami. 

Zagrożenia dla zdrowia 

Carc. 2, H351  Podejrzewa się, że powoduje raka 

Asp. Tox. 1, H304  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 

Zagrożenia dla środowiska 

Aquatic Chronic 3, H412  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  

2.2. Elementy oznakowania 

                            GHS08 

mailto:dyrektor.kk@warter.pl
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania 

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności 

P273  Unikać uwolnienia do środowiska 

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej 

P301+310+331 W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub 

lekarzem. Nie wywoływać wymiotów 

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów 

 

SEKCJA 3  Skład / Informacja o składnikach 

 

Lp. Identyfikacja substancji Klasyfikacja wg rozporządzenia 
1272/2008 (CLP) 

1. Węglowodory alifatyczne C10 – C20,  20-80 %, 
CAS 68334-30-5, WE 269-822-7, Nr indeksowy 649-224-00-6 

Carc. 2, H351 
Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 3, H412 

2. Stearynian 2,2’-iminodietylenodwuaminy, 11-70 % 
CAS 111-40-0, WE 203-865-4, Nr indeksowy 612-058-00-X 

Acute Tox. 4, H312, H302 
Skin Sens. 1, H317 
Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Chronic 4, H413 

3. Mieszanina izomerów pentanolu 0,5-8 %, 
WE 250-378-8, Nr indeksowy 603-006-00-7 

Flam.Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4, H332 
STOT SE 3, H335 
EUH070 

4. Eter polioksyetylenoglikolowy syntetycznego alkoholu 
tłuszczowego 1-5 %  C10 – C12 , 1-5 % 
CAS 68439-46-3 , WE 500-446-0 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

 

SEKCJA 4  Środki pierwszej pomocy 

 

4.1.  Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie 

Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, ułożyć w pozycji półsiedzącej. Zapewnić spokój 

i pomoc lekarską.   

Spożycie 
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W razie spożycia nie prowokować wymiotów.  Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 

Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską. Do chwili odtransportowania do szpitala choremu 

zapewnić spokój, leżenie i ciepło.  

Kontakt ze skórą 

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przeznaczyć do prania. Skórę dokładnie spłukać wodą, a następnie 

umyć wodą z mydłem. Przy wystąpieniu objawów podrażnienia zapewnić pomoc lekarską. 

Kontakt z oczami 

W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast płukać większą ilością letniej wody przez 15 minut przy 

szeroko rozwartych powiekach. W razie utrzymującego się podrażnienia skonsultować się z okulistą. 

 

SEKCJA 5  Postępowanie w przypadku pożaru 

Zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału  

w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać ekipy ratownicze, Straż 

Pożarną i Policję. 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody. 

Mały pożar gasić gaśnicą pianową lub dwutlenkiem węgla; 

Duży pożar  gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody; 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 

Preparat ciekły, palny. W sprzyjających warunkach technicznych wytwarzają się mieszaniny 

wybuchowe z powietrzem. Produktami pirolizy są toksyczne gazy, węglowodory, tlenki węgla. 

Produkty spalania 

Czarne dymy zawierające niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i dwutlenek węgla, tlenki 

azotu. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, z bezpiecznej 

odległości (groźba wybuchu); o ile to możliwe i bezpieczne usunąć je z obszaru zagrożenia. Nie 

dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. 

Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną  

i aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza. 

 

SEKCJA 6  Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału  

w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż 

Pożarną i Policję.  
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód lub gleby. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 

skażenia  

Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu. Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zlikwidować lub 

ograniczyć wyciek (uszczelnić, zaniknąć dopływ cieczy), uszkodzone opakowanie umieścić  

w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu; 

zebrane duże ilości cieczy odpompować. 

Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek), zebrać do 

zamykanego pojemnika na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.13 

i p. 15). 

 

SEKCJA 7  Postępowanie z mieszaniną i jej magazynowanie 

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Podczas wszelkich wykonywanych czynności z preparatem nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać 

lekarstw. Unikać bezpośrednich kontaktów z preparatem, unikać wdychania par i aerozoli, 

przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej. Nie stosować 

otwartego ognia w pobliżu preparatu. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje  dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności 

Przechowywać w pomieszczeniu odpowiednio wentylowanym, we właściwie oznakowanych, 

fabrycznych, zamkniętych opakowaniach. Zapobiegać powstawaniu elektryczności statycznej. 

Magazyny muszą być suche, przystosowane do przechowywania produktów łatwopalnych.    

Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.  Nie przechowywać z kwasami, 

alkaliami i czynnikami utleniającymi.  

 

SEKCJA 8  Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

NDS, NDSCh, NDSP – nie ustalono. 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowane techniczne środki kontroli 

Wentylacja ogólna i miejscowa instalacja wyciągowa oraz instalacja elektryczna w wykonaniu 

przeciwwybuchowym. Należy dbać o czystość i ład na stanowiskach pracy. 

Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny 

uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunków w miejscu pracy oraz sposób 

postępowania z produktem. Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone  

w normach i przepisach. 
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Ochrona rąk: Rękawice ochronne powlekane (np. neoprenowe) 

Ochrona oczu: Okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami (oprawa z tworzywa 

sztucznego odpornego na działanie rozpuszczalników organicznych). 

Ochrona dróg oddechowych: w zależności od warunków stosować zatwierdzony respirator z filtrem 

typu A lub aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza. 

Ochrona skóry i ciała: antystatyczne ubrania ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z włókna 

naturalnego). 

Środki zapewniające właściwą higienę: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.  

Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy stężeń normatywnych niebezpiecznych 

składników. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po 

pracy wymyć powierzchnię ciała oraz oczyścić ochrony osobiste. 

 

SEKCJA 9  Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd: ciemnobrunatna ciecz 

b) Zapach: charakterystyczny, zbliżony do amoniaku 

c) Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia:  110 ⁰ C- 230 ⁰ C 

d) Temperatura zapłonu:  92 ⁰ C 

e) Temperatura krzepnięcia:  - 35 ⁰ C 

f) Właściwości utleniające:  Nie znane 

g) Prężność par:  Brak danych 

h) Lepkość  kinematyczna w temp. 20 ⁰ C:  36 mm2 / s 

i) Gęstość w temp. 20 ⁰ C :  0,892 g/cm3 

j) Rozpuszczalność w wodzie:  Nie rozpuszcza się 

k) Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:  Brak danych 

l) Współczynnik podziału n-oktanol / woda:  Brak danych 

m) Gęstość par:  Brak danych 

 

SEKCJA 10  Stabilność i reaktywność  

 

10.1. Reaktywność 

Brak danych 

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt  w warunkach prawidłowego przechowywania jest stabilny chemicznie. 

10.3. Warunki, których należy unikać. 

Unikać kontaktów z otwartymi płomieniami i źródłami zapłonu.  

10.4. Materiały niezgodne 

Unikać kontaktów z czynnikami utleniającymi. 
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10.4. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Nie są znane. 

 

SEKCJA 11  Informacje toksykologiczne 

 

Dawki i stężenia toksyczne 

 LD50 doustnie, szczur 1140 mg/kg 

 LD50, przez skórę, królik  672 mg/kg 

Drogi narażenia  

Wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 

Działanie miejscowe 

Wdychanie: Pojawia się skrócenie oddechu z kaszlem. Pary wydzielające się z preparatu mogą być 

wchłaniane przez płuca bardzo szybko, powodując takie same objawy jak po spożyciu. Pojawia się 

znużenie i senność.  

Połknięcie: Występują podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, 

biegunka. Po wchłonięciu przez ustrój wystąpią bóle głowy, uczucie zmęczenia, senność, zakłócenie 

pracy wątroby i nerek. 

Kontakt ze skórą: Indywidualnie może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, wysuszenie i pękanie 

skóry.  

Kontakt z oczami: Może wystąpić podrażnienie, pieczenia, zaczerwienienie i łzawienie. 

Skutki narażenia ostrego: Podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, znużenie, senność, 

zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia równowagi, nudności.  

Nowotwory: Kat.2 

Mutagenność: Nie zbadano. 

Działanie na rozrodczość: Nie zbadano. 

 

SEKCJA 12  Informacje ekologiczne 

 

12.1. Toksyczność 

Ostra toksyczność dla  

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

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

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

- bakterii              EC50 96 µg/l  (Pseudomonas putida) 

 

Stopień zagrożenia dla wód: Skrajny. 

Preparat działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Preparat łatwo ulega procesom biodegradacji. 
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SEKCJA 13  Postępowanie z odpadami 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Za odpad można uznać preparat, który w żadnej postaci nie nadaje się do zagospodarowania. 

Odpadowy preparat należy przekazać do utylizacji wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu 

Kop odpadu: 07 07 04 – inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste. 

Postępowanie z odpadowym produktem 

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. 

Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub 

unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie. 

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi 

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. Unieszkodliwianie 

odpadów przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach 

uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów. 

 

SEKCJA 14  Informacje dotyczące transportu 

 

Klasyfikacja wg ADR/RID: klasa 9 

Numer rozpoznawczy towaru: UN 3082 

Kod klasyfikacyjny: M6  

Grupa opakowania: III 

Zanieczyszczenie środowiska morskiego: Tak 

 

SEKCJA 15  Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

mieszaniny 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 
322 ze zm.); 

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH);  

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE)  
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH);  
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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006;  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014 r. 
Nr 0, poz. 817 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166); 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,  
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 
pracy (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 890 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86  
ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 
351 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 
ze zm.); 

 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz.U.2013.0.21) 

 

SEKCJA 16   Inne informacje 

 

16.1 Chemiczne określenie produktu: 

Mieszanina węglowodorów, azotanu 2-etyloheksylu, kwasów tłuszczowych i substancji 

pomocniczych. 

16.2 Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki 

NDS    Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh   Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP       Najwyższe dopuszczalne stężenie progowe 
LD50    Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 
LC50    Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt 
IC50    Stężenie, przy którym obserwuje się  50 % inhibicję badanego parametru 
EC50   Stężenie skuteczne dla 50 % badanej populacji 
RID    Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
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Data sporządzenia: 
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ADR  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych 
Carc. 2 Rakotwórczość kategorii 2 
Skin Irrit. 2     Działanie drażniące na skórę  kategorii 2 
Aquatic Chronic 3 / 4  Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego kategorii 3 lub 4 
Acute Tox. 4      Toksyczność ostra kategorii 4 
Skin Sens. 1     Działanie uczulające na skórę kategorii 1 
Skin Corr. 1B     Działanie żrące na skórę kategorii 1B 
Flam. Liq. 3     Materiał ciekły łatwopalny  kategorii 3 
STOT SE 3     Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  
EUH070      Działanie toksyczne w kontakcie z oczami 
Eye Dam. 1      Poważne uszkodzenie oczu 
 
16.3. Lista odpowiednich zwrotów H 
 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka 
H315 Działa drażniąco na skórę  
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany 
H312  Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą  
H302  Działa szkodliwie po połknięciu 
H317  Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H314  Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu 
H413  Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych 
H226  Łatwopalna ciecz i pary  
H332  Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


