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1. Ідентифікація препарату. Ідентифікація виробника. 

 

1.1. Ідентифікація препарату 

WARMIX 

1.1.  Вживання препарату 

Ушляхетнююча добавка для опалювального масла. Значно покращує процес згорання. Зменшує 

вміст CO і NOx у вихлопних газах. Підвищує ефективність роботи котла. Видаляє органічні 

забруднення і осідання. Стабілізує в'язкість масла. Нейтралізує воду у маслі. Захищає від корозії 

і дії сірки. 

 

1.1.  Ідентифікація підприємства 

WARTER Повне Товариство 

Відділ у Кендежині Козлі 

вул. Школьна 15, 47-225 Кендежин-Козле 

Особа відповідальна за карту характеристики:  dyrektor.kk@warter.pl  

 

Аварійний телефон 

Інститут Медицини Праці у Лодзі: +48/042/657 99 00; +48/042/631 47 67 

 

1. Ідентифікація небезпеки 

 

Класифікація препарату 

Згідно діючих положень продукт не був класифікований як небезпечний. 

У таблиці нижче представлена детальна класифікація: 

 

Буквені символи 
попереджувальних 

знаків 

Номери 
попереджувальних 

фраз (R) 

Звучання фраз (R) 

Xi 66 
 Небезпечна дія, що повторюється, може привести 

до висушування або тріщин на шкірі. 

Xn 65 
Надає шкідливу дію; може привести до 

пошкоджень легенів у разі заковтування. 

Рак. Кат.3 40 Обмежені докази канцерогенної дії. 

N 52/53 
Надає шкідливу дію на водні організми; може 

привести до тривалих несприятливих змін у 
водному середовищі. 

 

Фізико-хімічні небезпеки 

Продукт був класифікований як займистий. Пара важча за повітря, накопичується над 

поверхнею землі. 
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Небезпека для здоров'я 

Шкідливий продукт. Обмежені докази канцерогенної дії (кат. 3). Може викликати алергію у 

контакті зі шкірою. У разі заковтування може привести до пошкодження легенів. 

Небезпека для довкілля 

Продукт був класифікований як небезпечний для довкілля. Може привести до тривалих 

несприятливих змін у водному середовищі. 

 

1. Склад / Інформація про складові частини 

 

 Аліфатичні вуглеводні C10 – C20     20-80 %, Рак. Кат.3, R40, R38, R52-53, Xi , CAS 68334-30-5, 

WE 269-822-7 

 Стеарат 2,2’ – імінодіетілендиаміни  11-70%,  Xn, R53, R21/22, R43, R34, CAS 111-40-0, CAS 

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

 Суміш ізомерів пентанолу 0,5-8 %, R10, Xn, R20, Xi, R37, R66, CAS 30899-19-5, WE 250-378-8 

 Соєве масло 2-10 % , CAS 8008-74-0, WE 232-274-4 

 Ефір поліоксіетиленгліколовий синтетичного спирту жирного ряду 1-5 %   C10 – C12   1-5 %, 

Xn, R22, R41, CAS 68439-46-3 

 

1. Перша допомога 

 

Вдихання 

Постраждалого вивести на свіже повітря, посадити його напівсидячи. Забезпечити спокій і 

медичну допомогу. 

Вжиток 

У разі вжитку не викликати блювотний рефлекс. Особі, що знепритомніла нічого не давати 

вживати. Забезпечити негайну медичну допомогу. До моменту транспортування у лікарню 

хворому забезпечити спокій, горизонтальне положення і тепло.  

Контакт зі шкірою 

Зняти забруднений одяг, відкласти для прання. Шкіру ретельно прополоскати водою, а далі 

умити водою з милом. При появі ознак алергії забезпечити медичну допомогу. 

Контакт з очима 

У разі попадання в очі негайно прополоскати великою кількістю літньої води протягом 15 

хвилин при широко відкритих повіках. У разі тривалих алергічних ознак проконсультуватися у 

окуліста. 

 

1. Дії на випадок пожежі 

 

Небезпека пожежі 
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Препарат рідкий, займистий. За сприятливих технічних умов у повітрі виділяються 

вибухонебезпечні суміші. Продуктами піролізу є токсичні гази, вуглеводні, окисли вуглецю. 

Загальні рекомендації 

Повідомити оточення про пожежу, видалити з району небезпеки всіх людей, які не беруть 

участь у ліквідації пожежі. У разі потреби оголосити евакуацію, викликати рятувальні бригади, 

Пожежну Охорону і Поліцію. 

Вогнегасні засоби 

Правильні: двоокис вуглецю, вогнегасні порошки, піна, розсіювальні водотоки. 

Неправильні: струмінь води. 

Невелику пожежу гасити пінним вогнегасником або двоокисом вуглецю; 

Велику пожежу гасити піною або розсіювальним водотоком; 

Гасіння пожежі 

Резервуари, схильні до дії вогню або високої температури охолодити водою з безпечної 

відстані (небезпека вибуху); якщо це можливо і безпечно видалити їх з району небезпеки. Не 

допустити до попадання стічних вод після пожежі у каналізацію або ґрунтові води. 

Продукти згорання 

Чорний дим, що містить небезпечні продукти згорання, у тому числі окисел і двоокис вуглецю, 

окисли азоту. 

Захисні засоби для осіб, що беруть участь у пожежній акції 

Особи, що беруть участь у гасінні пожежі повинні пройти підготовку, мати захисний одяг і 

дихальні апарати з незалежним джерелом повітря. 

 

1. Поведінка у разі невмисного попадання в довкілля 

 

Загальні рекомендації 

Повідомити оточення про аварію; видалити з району небезпеки всіх людей, які не беруть участь 

у ліквідації аварії. У разі потреби оголосити евакуацію, викликати рятувальні бригади, Пожежну 

Охорону і Поліцію. Не допускати до попадання продукту в стічні канали, воду або землю. 

Методи очищення/видалення 

Видалити всі потенційні джерела займання. Якщо це можливо і безпечно, видалити або 

обмежити витікання (ущільнити, перекрити подачу рідині), пошкоджену упаковку помістити в 

аварійній упаковці. Обмежити поширення розливу шляхом обвалування території; зібрані 

великі кількості рідини відкачати. 

Невеликі кількості розлитої рідини присипати незаймистим просочувальним матеріалом 

(земля, пісок) зібрати в тарі для відходів. Знешкоджувати згідно діючих положень (див. п.13 і п. 

15). 

 

1. Поводження з препаратом і його складування 
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Загальні рекомендації 

Підчас всіх виконуваних дій з препаратом не їсти, не пити, не палити, не вживати ліків. Уникати 

безпосереднього контакту з препаратом, уникати вдихання пари і аерозолів, дотримувати 

правила особистої гігієни, застосовувати одяг і прилади особистого захисту. Не застосовувати 

відкритий вогонь поблизу препарату. 

Складування 

Зберігати у приміщенні відповідним чином вентильованому, у правильно позначених, 

фабричних, закритих упаковках. Уникати появи статичної електрики. Склади мають бути 

сухими, пристосованими до зберігання легкозаймистих продуктів. 

Зберігати від дії сонячних променів і джерел тепла.  Не зберігати з кислотами, лугами і 

окислюючими агентами.  

Поводження з відходами 

Відходами можна вважати препарат, який ні в якому вигляді не може вже використовуватися. 

Відходи слід передати з метою утилізації спеціалізованому підприємству. 

 

1. Контроль небезпеки і засобів індивідуального захисту 

Технічно-організаційні засоби мінімізують небезпеку для працівників 

Загальна і місцева вентиляція, система витягу, а також електрична система у противибуховому 

виконанні. Слід піклуватися про чистоту і порядок на робочому місці. 

 

Крайні параметри небезпеки  

NDS, NDSCh, NDSP - не визначено 

 

Засоби індивідуального захисту 

Необхідність вживання і підбір відповідних засобів індивідуального захисту повинні 

визначатися на основі виду небезпеки створюваної продуктом, умов на робочому місці, а також 

способу поводження з продуктом. Засоби особистого захисту повинні відповідати вимогам 

визначеним у нормах і правилах. 

Захист рук: Захисні рукавиці (наприклад, неопренові) 

Захист очей: Захисні окуляри в щільній оправі з бічними охоронами (оправа з пластмаси стійкої 

до дії органічних розчинників). 

Захист дихальних доріг: Залежно від умов застосовувати затверджений респіратор з фільтром 

типа A або дихальний апарат з незалежним джерелом входу повітря. 

Захист шкіри і тіла: антистатичний захисний одяг з міцної тканини (краще всього з натурального 

волокна) 

Засоби, що забезпечують відповідну гігієну: Діють загальні правила промислової гігієни праці. 

Не допускати до перевищення в оточенні робочого місця нормативної концентрації 
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небезпечних складових частин. Забруднений одяг поміняти. Перед перервами у роботі умити 

руки і лице. Після роботи умити поверхню тіла, а також очистити особисті захисні елементи. 

 

1. Фізико-хімічні властивості 

1.1.  Загальна інформація 

Вигляд: темно-коричнева рідина. 

Запах: характерний, схожий на аміачний. 

1.1.  Важлива інформація відносно здоров'я, техніки безпеки і довкілля  

 Температура кипіння / діапазон температур кипіння     110 ⁰ C- 230 ⁰ C 

 Температура запалення  92 ⁰ C 

 Температура застигання  - 35 ⁰ C 

 Окислювальні особливості    Невідомі 

 Тиск пари    Немає даних 

 Кінематична в'язкість у темп. 20 ⁰ C   36 мм2 / с 

 Густина у темп. 20 ⁰ C   0,892 г/см3 

 Розчинність у воді  Не розчиняється 

 Розчинність в інших розчинниках  Немає даних 

 Коефіцієнт розділення n-октанол / вода   Немає даних 

 Густина пари Немає даних 

 

1. Стабільність і реактивність  

 

Продукт в умовах правильного зберігання хімічно стабільний. 

1.1. Умови, яких слід уникати. 

Уникати контактів з відкритим полум'ям і джерелами займання. 

1.1. Матеріали, яких слід уникати 

Уникати контактів з окислювальними агентами. 

1.1. Небезпечні продукти розпаду 

Не відомі. 

 

1. Токсикологічна інформація 

 

Дозування і токсична концентрація 

 LD50 всередину, щур 1140 мг/кг 

 LD50, через шкіру, кролик  672 мг/кг 

 

 Дороги, схильні небезпеки  

Вдихання, заковтування, контакт з шкірою, контакт з очима. 
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Місцева дія 

Вдихання: З'являється прискорене коротке дихання з кашлем. Пари, що виділяються з 

препаратом, можуть поглинатися легенями дуже швидко, викликаючи такі ж ознаки, як і після 

вжитку. З'являється стомлення і сонність.  

Заковтування: З'являються роздратування слизистої оболонки харчового тракту, нудота, 

блювота, пронос. Після поглинання з'являється головний біль, відчуття втоми, сонність, 

порушення роботи печінки і нирок. 

Контакт з шкірою: У індивідуальних випадках може з'явитися роздратування, почервоніння, 

сухотка і тріщини на шкірі.  

Контакт з очима: Може з'явитися роздратування, печіння, почервоніння і сльозотеча. 

Наслідки гострої небезпеки: Роздратування слизистої оболонки очей і дихальних доріг, втома, 

сонність, запаморочення, головний біль, розлад рівноваги, нудота.  

Новоутворення: Кат.3 

Мутагенність: Не досліджено. 

Дія на народжуваність: Не досліджено. 

 

1. Екологічна інформація 

 

Гостра токсичність для  

- риб                      LC50 248 мг/л/96г (Leuciscus idus) 

- дафній                  EC50 16 мг/л/48г (Daphnia magna) 

- альг                       IC50  611 мг/л/72г  (Scenedesmus subspicatus) 

- бактерій              EC50 96 мкг/л  (Pseudomonas putida) 

 

Рівень небезпеки для вод: Крайній 

Препарат надає токсичну дію на водні організми; може привести до тривалих несприятливих 

змін у водному середовищі. Препарат легко піддається процесам біодеградації. 

 

1. Поводження з відходами 

 

Код відходів: 07 07 04 - інші органічні розчинники, розчини після промивання і материнські 

рідини. 

Поводження з продуктами, що є відходами виробництва 

Не видаляти у каналізацію. Не допускати до забруднення поверхневих і ґрунтових вод. Не 

складувати на комунальних сміттєвих полігонах. Розглянути можливість використання. 



 

Карта Характеристики Препарату 
Документ приготований згідно Постанови (ЕС) 1907/2006 Європейського 

Парламенту і Європейської Ради від 18 грудня 2006 з питань REACH 

Сторінка  7 / 9 
 

Редакція 1 

 
WARMIX 

Дата актуалізації: - 

Дата приготування: 
10.02.2009 

 

 

Відновлення або знешкодження відходів продукту провести згідно діючих положень. 

Рекомендований спосіб знешкодження: спалювання. 

 

 

Поводження з відходами упаковки 

Відновлення (рециклінг) або знешкодження відходів упаковки провести згідно діючих 

положень. 

Упаковки багатократного використання, після очищення, повторно використовувати. 

Знешкодження відходів проводити у професійних, сертифікованих станціях спалювання або 

підприємствах підготовки/знешкодження відходів. 

 

1. Інформація про транспорт 

 

Класифікація згідно ADR/RID: клас 9 

Пізнавальний номер товару: UN 3082 

Класифікаційний код: M6  

Група упаковки: III 

Забруднення морського довкілля: Так 

 

1. Інформація, що стосується юридичних положень 

 

Інформація знаходиться на етикетах 

Попереджувальна наклейка на одиницях упаковки:  

Xn ,  N  

 

                              
 

шкідливий продукт                                                       продукт небезпечний для довкілля 

 

Фрази, що визначають вигляд небезпеки 

R 40  Обмежені докази канцерогенної дії 

R 44 Небезпека вибуху після нагріву у закритій тарі  

R 52/53 Надає шкідливу дію на водні організми; може привести до тривалого збереження 

несприятливих змін у водному середовищі 

R 65 Надає шкідливу дію; може привести до пошкодження легенів у разі заковтування 
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R 66 Дія небезпеки, що повторюється, може привести до висушування або тріщин шкіри 

Фрази, що визначають умови безпечного вживання 

S 2 Зберігати від дітей 

S 15 Зберігати далеко від джерел тепла 

S 23 Не вдихати пари 

S 24 Уникати забруднення шкіри 

S 29/35 Не вводити в каналізацію, а продукт і упаковку видалити безпечним способом 

S 61 Уникати викиду в довкілля. Поступати згідно інструкції або карти характеристик 

S 62 У разі заковтування не викликати блювотний рефлекс, негайно звернутися за 

консультацією до лікаря і показати упаковку або етикету 

 

 

Карта приготована згідно: 

 Постанови (ЄС) 1907/2006 Європейського Парламенту і Європейської Ради від 18 грудня 

2006 з питань REACH, 

 Закону про субстанції і хімічні препарати від 11.01.01 р. (Вісник Законів 11 поз. 84; з 

пізнішими змінами), 

 Постанови Міністра Охорони здоров'я від 3.07.02 р. з питань карти характеристики 

небезпечної субстанції і небезпечного препарату (Вісник Законів 140 поз.1171), 

 Постанови Міністра Охорони здоров'я від 2.09.03 р. з питань списку небезпечних субстанцій 

разом з їх класифікацією і позначенням – ДОДАТОК (Вісник Законів 199 поз. 1948), 

 Постанови Міністра Охорони здоров'я від 2.09.2003 р. з питань позначення упаковок 

небезпечних субстанцій і небезпечних препаратів (Вісник Законів № 173, поз. 1679 з 

пізнішими змінами), 

 Постанови Міністра Охорони здоров'я від 2.09.2003 р. з питань критеріїв і способу 

класифікації субстанцій і хімічних препаратів (Вісник Законів № 171, поз. 1666 з пізнішими 

змінами), 

 Постанови Міністра Праці і Соціальної Політики від 29.11.2002 р. (Вісник Законів № 217, поз. 

1833) з питань найвищої допустимої концентрації і інтенсивності шкідливих для здоров'я 

чинників у середовищі праці, 

 Постанови Міністра Економіки від 21.10.98 р. (Вісник Законів 145 поз. 942) із зміною 

05.03.2001 (Вісник Законів 22 поз. 251) з питань детальних принципів видалення 

використання і знешкодження небезпечних відходів, 

 Закону від 27.04.2001 р. про відходи (Вісник Законів 62 поз. 628), а також постанови Міністра 

Довкілля від 27.09.2001 р. з питань каталогу відходів (Вісник Законів 112 поз. 1206), 

 Постанови Міністра Економіки і Праці від 5.07.2004 р. (Вісник Законів 168, поз. 1762) з питань 

обмежень, заборон і умов виробництва, звороту і вживання небезпечних субстанцій і 

небезпечних препаратів, а також продуктів з їх вмістом, 
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 Класифікації небезпечних товарів згідно Європейської Угоди відносно міжнародного 

автотранспортного перевезення небезпечних товарів (ADR). 

 

1. Інша інформація 

 

16.1 Хімічний опис продукту: 

Суміш вуглеводнів, нітрату 2-этилгексила, жирних кислот і допоміжних субстанцій. 

16.2 Значення символів: 

Попереджувальний символ на одиницях упаковки 

Xn Шкідливий продукт. 

N  Продукт небезпечний для довкілля 

Xi  Дратівлива субстанція 

Перелік фраз R 

Рак. Кат.3   Канцерогенна субстанція кат. 3 

R40  Обмежені докази канцерогенної дії 

R38  Діє дратівливо на шкіру 

R21/22  Надає шкідливу дію у контакті з шкірою, а також при заковтуванні 

R53  Може привести до тривалих несприятливих змін у водному середовищі 

R43  Може викликати алергію у контакті з шкірою. 

R34  Призводить до опіків 

R20 Надає шкідливу дію через дихальні дороги 

R22 Надає шкідливу дію після заковтування 

R41  Небезпека серйозного пошкодження очей 

R52/53 Надає шкідливу дію на водні організми; може привести до тривалих несприятливих змін 

у водному середовищі. 

R10  Легкозаймистий продукт 

R37 Діє дратівливо на дихальні дороги 

R66 Дія, що повторюється, може привести до висушування або тріщин на шкірі 

 


