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SEKCJA 1  IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1.1. Identyfikacja mieszaniny 

Olej opałowy ciężki. 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowanie: paliwo do palników przemysłowych (nośnik energii).   

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

WARTER Spółka z o.o. 

Oddział Kędzierzyn-Koźle 

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

tel. +48 77 488 68 04  

               E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:  dyrektor.kk@warter.pl  

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Telefon alarmowy 112 

Instytut Medycyny Pracy  w Łodzi: +48 42 657 99 00, +48 42 631 47 67   

 

SEKCJA 2  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny  

Zagrożenia fizykochemiczne   

 Brak 

Zagrożenia dla zdrowia 

Acute Tox. 3   H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Acute Tox. 4  H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

Carc. 1B  H350  Może powodować raka 

Muta 2   H341 Podejrzewa się, ze powoduje wady genetyczne 

Repr. 2  H361d  Podejrzewa sie, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki 

STOT RE 2  H373  Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub   

 powtarzanego narażenia 

Zagrożenie dla środowiska  

 Aquatic Chronic 2 H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany 

2.2. Elementy oznakowania 

        Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia                                                                                     

                                                                       
                           GHS07                                   GHS08                                        GHS09 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  

H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

H341 Podejrzewa się, ze powoduje wady genetyczne 

H350  Może powodować raka.  

H361d  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

H373  Może spowodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

H411  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 

P202  Nie używać przed zapoznaniem się ze specjalnymi środkami ostrożności 

P260  Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy 

P270  Nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu 

P271  Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

P273  Unikać uwolnienia do środowiska 

P281  Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej 

P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się  

z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem 

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej 

swobodne oddychanie 

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności : zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza 

P391 Zebrać wyciek 

P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie 

zamknięty 

P501  Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami 

 

SEKCJA 3  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH  

 

Lp. Identyfikacja substancji Klasyfikacja  wg rozporządzenia 

1272/2008 (CLP) 

1 Olej opałowy pozostałościowy; 85-90 %,  

CAS 68476-33-5, WE 270-675-6,  

Nr indeksowy 649-024-00-9 

Nr rejestracyjny 01-2119474894-22-XXXX 

Carc. 1B; H350 

Repr. 2; H361d 

STOT RE 2; H373 

Acute Tox. 4; H332 

Aquatic Chronic 2; H411 

2 Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe: 

 6 - 9 % 

CAS 84650-04-4 

WE 283-484-8 

Nr indeksowy 648-085-00-9 

Nr rejestracyjny 01-2119543731-42-XXXX 

Carc. 2; H351 

Muta. 2; H341 

Acute Tox. 3; H331 

Acute Tox. 3; H311 

Acute Tox. 3; H301 

STOT RE 2; H373 



 

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY 
Dokument sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 

Strona  3 z 16 
 

Edycja 1 

 
Olej opałowy ciężki 

Data aktualizacji: 
19.03.2018 

Data sporządzenia: 
05.03.2015 

 
Skin Irrit. 2; H315 

Eye Irrit. 2; H319 

Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1;  H410 

Produkt sklasyfikowano zgodnie  

z Notą J: zawiera <0,1 % benzenu 

oraz Notą M: zawiera <0,005 % 

benzo(a)pirenu 

3 Solwent nafta (węgiel), frakcja styrenowo-ksylenowa:  

1 - 4 %,  

CAS 85536-20-5  

WE 287-502-5 

Nr indeksowy 648-007-00-3 

Nr rejestracyjny 01-2119496055-34-XXXX 

Flam. Liq. 3; H226 

Acute Tox. 4; H312 

Acute Tox. 4; H332 

Skin Irrit. 2; H315 

Eye Irrit. 2; H319 

Asp. Tox. 1; H304 

Repr. 2; H361d 

Produkt sklasyfikowano zgodnie  

z Notą J: zawiera < 0,1 % benzenu 

 

SEKCJA 4  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY   

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

Informacje ogólne 

Należy zapewnić pełną ochronę osobom udzielającym pierwszej pomocy. Przed podjęciem próby 

ratowania ofiar i udzielania pierwszej pomocy koniecznie ocenić bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, 

wezwać pomoc.  

Wdychanie 

Poszkodowanego wyprowadzić lub wynieść ze skażonego terenu na świeże powietrze, zapewnić spokój i 

ciepło, co w większości przypadków powinno być wystarczające. Jeśli poszkodowany jest przytomny, 

należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha 

przystąpić do prowadzenia sztucznego oddychania. Jeśli to konieczne, przeprowadzić masaż serca, 

wezwać lekarza. W razie potrzeby podać tlen. Jeśli istnieje podejrzenie wdychania siarkowodoru, 

ratownicy powinni być wyposażeni w aparaty oddechowe, pasy i liny bezpieczeństwa.   

Kontakt ze skórą 

Skażoną odzież / obuwie natychmiast zdjąć. Skażoną skórę zmyć dokładnie bieżącą, chłodną wodą (z 

mydłem przy braku zmian skórnych). Zabronione jest używanie benzyny, nafty lub innych 

rozpuszczalników do mycia zanieczyszczonej skóry. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się 

objawów podrażnienia zapewnić pomoc lekarską. Podczas użytkowania urządzeń wysokociśnieniowych 

może nastąpić wypływ produktu. W przypadku wystąpienia urazów spowodowanych wysokim 

ciśnieniem należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza specjalisty. Nie czekać na pojawienie się 

objawów. W przypadku drobnych oparzeń termicznych schłodzić oparzenie. Trzymać oparzone miejsce 

pod zimną bieżącą wodą co najmniej 5 minut, aż ból ustąpi.  Należy unikać wychłodzenia ciała. Nie kłaść 



 

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY 
Dokument sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 

Strona  4 z 16 
 

Edycja 1 

 
Olej opałowy ciężki 

Data aktualizacji: 
19.03.2018 

Data sporządzenia: 
05.03.2015 

 
lodu na oparzenia. Usunąć ostrożnie odzież, która nie przywarła do oparzenia. Nie próbować usuwać 

odzieży, która przywarła do oparzonej skóry lecz wyciąć ją wokół oparzenia. Zwrócić się o pomoc 

lekarską w każdym przypadku poważnych oparzeń.  

Kontakt z oczami 

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać przy odwiniętych powiekach ciągłym strumieniem wody przez 

około 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można to zrobić łatwo i bezpiecznie i kontynuować 

płukanie. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się objawów podrażnienia skonsultować się  

z okulistą. Jeśli gorący produkt dostanie się do oczu, należy je natychmiast schłodzić, pod zimną bieżącą 

wodą. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. 

Połknięcie 

Nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą (jeśli poszkodowany jest przytomny). Nie podawać 

niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy: Podrażnienie dróg oddechowych z powodu nadmiaru dymu, mgieł lub narażenia na opary. 

Suchość skóry, podrażnienie w przypadku powtarzającego się lub długotrwałego narażenia. Lekkie 

podrażnienie oczu. Może powodować oparzenia w przypadku kontaktu z produktem w wysokiej 

temperaturze. Mogą wystąpić nudności i biegunka.  

Działanie: Przez drogi oddechowe: podrażnienie nosa i dróg oddechowych, po kontakcie ze skórą: może 

powodować lekkie podrażnienie, po kontakcie z oczami: może powodować lekkie podrażnienie. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 

z poszkodowanym 

Poszkodowany powinien być hospitalizowany. Po narażeniu na dawkę większą niż 1-2 ml/kg masy ciała 

powinno się podać węgiel aktywny. W przypadku wystąpienia nadmiernego pobudzenia można podać 

środki uspokajające (np. diazepan lub podobne). 

Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie i nie prowokować wymiotów. Personelowi 

medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie. 

Decyzje o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. 

 

SEKCJA 5  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze:  

W przypadku małych pożarów: suche proszki gaśnicze, piana lub dwutlenek węgla. 

W przypadku dużych pożarów: piana 

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody.  

5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 

W środowisku pożaru powstają tlenki węgla, destrukty węglowodorów. Unikać wdychania produktów 

spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 
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Pary są cięższe od powietrza, mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zapewnić właściwy 

system wentylacji. Nie dopuszczać do przedostania się do wód powierzchniowych, gruntowych i 

kanalizacji.  

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.  

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. W przypadku 

pożaru w zamkniętym pomieszczeniu należy stosować odzież ochronną i aparat oddechowy na sprężone 

powietrze. 

 

SEKCJA 6  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA  

 

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

Stosować środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty charakterystyki. 

Usunąć wszystkie źródła zapłonu – ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi 

iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu). Pary rozcieńczać rozproszonymi 

prądami wody. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać wdychania par. 

Pomieszczenia, w których nastąpiło uwolnienie, należy starannie przewietrzyć. 

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w 

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

Policję Państwową.  

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Odgrodzić miejsce wycieku. Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód 

lub gleby. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze.  

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

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się. Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek 

(uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy), uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym. 

Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu; zebrane duże ilości cieczy 

odpompować. Małe ilości cieczy posypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek), zebrać do 

zamykanego pojemnika na odpady. Zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Odnieść się również do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki. 

 

SEKCJA 7  POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE  

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zapobieganie zatruciom 
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Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Unikać kontaktu z cieczą; unikać 

zanieczyszczenia oczu; wdychania par/mgły; zapobiegać tworzeniu w powietrzu szkodliwych stężeń par; 

pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Stosować środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Wszystkie urządzenia powinny być 

uziemione.  

 Przestrzegać podstawowych zasad higieny : nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu na stanowisku pracy, 

każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do zanieczyszczenia 

ubrania. Zanieczyszczone, nasiąknięte ubrania zdjąć i usunąć w bezpieczne miejsce z dala od źródeł 

ciepła i źródeł zapłonu. Przed ponownym użyciem prać. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie 

z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.  

Zapobieganie pożarom i wybuchom 

Wyeliminować źródła zapłonu – ugasić otwarty ogień, nie palić tytoniu. 

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

niezgodności 

Wymagania dotyczące pomieszczeń i pojemników magazynowych  

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo 

oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Zalecane materiały: W przypadku pojemników lub 

okładziny pojemników, stosować miękką stal, stal nierdzewną. Opakowania chronić przed nagrzaniem.  

Inne informacje o warunkach przechowywania 

Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego 

ognia. Czyszczenie, kontrola i utrzymanie wewnętrznej struktury zbiorników magazynowych muszą być 

przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio wyposażonych i wykwalifikowanych pracowników w 

rozumieniu przepisów krajowych, lokalnych lub firmowych. Przed wejściem do zbiorników 

magazynowych i rozpoczęciem pracy w pomieszczeniach zamkniętych, sprawdzić atmosferę pod kątem 

zawartości tlenu, siarkowodoru (H2S) i palności. 

Wytyczne składowania 

Nie magazynować razem z materiałami wybuchowymi, gazami, silnymi utleniaczami, azotanem amonu  

i produktami zawierającymi azotan amonu, organicznymi nadtlenkami, materiałami samo reaktywnymi, 

radioaktywnymi, zakaźnymi, piroforycznymi, samonagrzewającymi się, produktami,  które w kontakcie  

z wodą uwalniają łatwopalny gaz. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania 

otwartego ognia. Olej opałowy można stosować w zbiornikach magazynowych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Zobacz punkt 1.2. karty charakterystyki. 

 

SEKCJA 8  KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
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Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. Nr 0, poz. 817 z późniejszymi zmianami).  

NDS, NDSCh, NDSP dla mieszaniny – nie określono 

Dla składników: 

 Olej opałowy pozostałościowy - 

Siarkowodór  NDS: 7 mg/m3 ; NDSCh: 14 mg/m3 ;  NDSP: nie ustalone  

DNEL/DMEL 4700 mg/m3/15 min (inhalacja – toksyczność ostra, efekty ogólnoustrojowe) 

DNEL 0,065 mg/kg/8h (przez skórę - narażenie długoterminowe, efekty ogólnoustrojowe) 

DNEL 0,12 mg/m3/8h (inhalacja - narażenie długoterminowe, efekty ogólnoustrojowe) 

PNEC niemożliwe do ustalenia, ponieważ jest to substancja UVCB 

Wtórne zatrucie w łańcuchu pokarmowym : 66,7 mg/kg (żywność)  

 Solwentnafta i destylaty 

Naftalen NDS: 20 mg/m3 ; NDSCh: 50 mg/m3 ;  NDSP: nie ustalone  

Fenol  NDS: 7,8 mg/m3 ; NDSCh: 16 mg/m3 ;  NDSP: nie ustalone  

 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowane techniczne środki kontroli 

Wentylacja ogólna i/lub wyciąg miejscowy są zalecane w celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego 

w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. Preferowany jest wyciąg miejscowy, 

ponieważ umożliwia kontrolę emisji par u źródła i zapobiega ich rozprzestrzenianiu się na stanowiska 

pracy znajdujące się w zasięgu. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Zanieczyszczoną odzież 

oczyścić przed ponownym użyciem. 

Ochrona oczu lub twarzy: okulary ochronne z bocznymi osłonami lub osłona twarzy. Zaleca się 

wyposażenie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu. 

Ochrona skóry: Rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów  (np. nitrylowe, z vitonu,  

kauczuku butylowego, polichloroprenu). Odzież ochronna antystatyczna, odporna na rozpuszczalniki. 

Antystatyczne antypoślizgowe obuwie ochronne. 

Ochrona dróg oddechowych:  

W zależności od warunków stosować aparat oddechowy z filtrem typu A, charakterystyczny kolor: 

brązowy (A1 do 0,1 % vv, A2 do 0,5 % vv, A3 do 1 % vv). W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / 

niedostatecznej zawartości tlenu w powietrzu / dużej niekontrolowanej emisji / wszystkich okoliczności, 

kiedy maska z pochłaniaczem nie dają dostatecznej ochrony stosować aparat oddechowy z niezależnym 

dopływem powietrza. 

Zagrożenia termiczne: Nie określono  

Kontrola narażenia środowiska: Unikać przedostania się substancji do gleby, ścieków, cieków wodnych. 

 

SEKCJA 9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE  

 

 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
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 a) Wygląd  : Ciemnobrunatna kleista ciecz 

 b) Zapach : Charakterystyczny 

 c) Próg zapachu : Brak danych 

 d) pH : Nie dotyczy 

 e) Temperatura topnienia / krzepnięcia  : <= 30 °C 

 f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia :  ok. 140 °C 

 g) Temperatura zapłonu : ≥ 80 °C 

 h) Szybkość parowania : Brak danych 

 i) Palność (ciała stałego, gazu): Nie dotyczy 

 j) Górna/dolna granica wybuchowości : (dla oleju opałowego, pozostałościowego: 6,5 % obj. /  

 0,6 %  obj.)  

 k) Prężność par : (dla oleju opałowego, pozostałościowego) <10 hPa w 20°C) 

      l) Gęstość par : Brak danych 

  m) Gęstość:  0,950 – 1,100 g /cm3 w 15° 

 n) Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach : (dla oleju opałowego, pozostałościowego )  

     praktycznie nierozpuszczalny 

 o) Współczynnik podziału n-oktanol/woda : nie określono 

 p) Temperatura samozapłonu : nie określono 

 q) Temperatura rozkładu: Brak danych 

      r) Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C:   7,0 – 55,0 mm2 /s 

 s) Właściwości wybuchowe : Nie wykazuje 

 t) Właściwości utleniające : Nie wykazuje 

 

SEKCJA 10  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ  

 

10.1.  Reaktywność  

Brak danych. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Źródła zapłonu, działanie ciepła. 

10.5. Materiały niezgodne 

Silne kwasy i silne środki utleniające. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Nie są znane. Produkty spalania stwarzające zagrożenie zob. sekcja 5 karty charakterystyki. 

 

SEKCJA 11  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
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11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Brak danych dla mieszaniny. 

Dla składników: 

 Olej opałowy, pozostałościowy: 

Toksyczność ostra (droga pokarmowa):   

LD50: > 5000 mg/kg (doustnie, szczur, samiec, samica) 

LC50: 4100 - 4500 mg/m3 (inhalacyjnie, szczur, samiec, samica, 4h) – badanie przekrojowe dla grupy 

LD50: > 2000 mg/kg (skóra, królik, samiec, samica) 

Inne działania ostre: kontakt skóry z produktem może skutkować oparzeniami. 

Inne działania: Działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową 

Działanie żrące/drażniące na skórę:  

Badania na królikach : słabo drażniący 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: nie wykazuje 

Badania na królikach: nie drażniący 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: nie wykazuje 

Badania na świnkach morskich (Test Buehlera): nie uczulający 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie wykazuje 

In vitro: analiza mutacji genów u bakterii – wynik pozytywny 

In vivo: analiza testu mikrojądrowego - wynik negatywny 

Rakotwórczość: Może powodować raka 

LOAEC skóra: 1,0 % 

NOAEL skóra: 0,1 % 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: 

Podejrzewa się że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

Działanie na płodność: NOAEL (toksyczność ogólnoustrojowa): 50mg/kg/dzień  

NOAEL (toksyczność reprodukcyjna): 250mg/kg/dzień 

Teratogenność: NOAEL: 0,05mg/kg (toksyczność rozwojowa/dla matki) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: brak danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: Może powodować uszkodzenie 

narządów poprzez narażenie długotrwałe lub powtarzane. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Na podstawie doświadczeń, brak zagrożenia związanego  

z wdychaniem substancji. 

Toksyczność dawki powtarzanej: 

NOAEL (przez skórę), dawka 1,06 mg/kg/d (ogólnoustrojowa); 106 mg/kg/d (miejscowa) 

 Solwentnafta i destylaty 

Naftalen : Próg wyczuwalności zapachu: 0,2 mg/m3 

LD50 (szczur, doustnie): 490 mg/kg 

LC50 (szczur, inhalacja): brak danych 

LD50 (królik, szczur, skóra): brak danych 

Fenol: Próg wyczuwalności zapachu: 0,2 -20 mg/m3 
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LD50 (szczur, doustnie): 384 mg/kg 

LC50 (szczur, inhalacja): 316 mg/m3 

LD50 (królik, szczur, skóra): 850 mg/kg 

 

SEKCJA 12  INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 

12.1. Toksyczność 

Brak danych dla mieszaniny. 

Dla składników: 

 

 Olej opałowy, pozostałościowy: 

Toksyczność ostra: 

Ryby: LL50 (Oncorhynchus mykiss): 79 mg/l, 96h 

Bezkręgowce: EL50 (Daphnia magna): 2 mg/l, 48h 

Glony: EL50 (Pseudokirchnerella subcapitata): 30-100 mg/l, 72h 

Mikroorganizmy: NOEL (Tetrahymena pyriformis): 14,91 mg/l, 72h 

Toksyczność chroniczna: 

Ryby: NOEL (Oncorhynchus mykiss): 0,1 mg/l, 28dni 

Bezkręgowce: NOEL (Daphnia magna): 0,27 mg/l, 21dni 

 

 Solwentnafta i destylaty  

Naftalen 

Toksyczność ostra (LC50/96h) dla ryb Pimephales promelas: 6,08 mg/l 

Toksyczność ostra (EC50/48h) dla skorupiaków: brak danych 

Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72 h): brak danych 

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii: 0,05 mg/l 

Stężenia śmiertelne dla ryb: różanka: 11 mg/l (6h) 

         kiełbia: 5 mg/l 

Stężenia toksyczne dla różanki: 1,2 – 1,5 mg/l 

Średnia granica tolerancji (TLm) dla ryb: Oncorhynchus gorbuscha: 1,37 ppm (96h) 

              Pandalus goniurus: 2,16 ppm (96h) 

Toksyczność ostra (LC50/24h) dla ryb Cyprinodon variegatus: 2,4 mg/l 

Toksyczność ostra (LC50/24h) dla skorupiaków Daphnia magna: 8,6 mg/l 

 

Fenol 
Toksyczność ostra (LC50/96h) dla ryb Salmo gardineri: 10,5 mg/l 
            Pimephales promelas: 25,3 mg/l 
            Lepomis macrochirus: 17,4 mg/l 
Toksyczność ostra (EC50/48h) dla skorupiaków Daphnia magna: 12,6 mg/l 
Hamowanie wzrostu glonów (IC50/72): brak danych 
Hamowanie wzrostu kolonii bakterii: brak danych 
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Graniczne stężenie toksyczne dla ryb Leuciscus idus melanotus: 8 mg/l (LC0/48h) 

               Salmo irideus : 5 mg/l (LC0/*) 

Graniczne stężenie toksyczne dla skorupiaków Daphnia magna : 3,1 mg/l (EC0/24h) 

Graniczne stężenie toksyczne dla bakterii Escherichia coli : > 1000 mg/l 

               Pseudomonas putida : 64 mg/l 

Graniczne stężenie toksyczne dla glonów Scenedesmus quadricauda: 75 mg/l 

Graniczne stężenie toksyczne dla pierwotniaków Entosiphon sulactum: 33 mg/l 

Stężenia śmiertelne dla ryb Leuciscus idus melanotus: 14 mg/l (LC50/48h), 28 mg/l (LC100/48h) 

         Cyprinus carpio: 5 mg/l  (LC50/20h) 

         Salmo irideus: 10 mg/l (LC50/*) 

Stężenia śmiertelne dla skorupiaków Daphnia magna : 12 mg/l (EC50/24h), 100 mg/l (LC100/24h) 

Najwyższe dopuszczalne stężenie przy biologicznym oczyszczaniu ścieków : 75 mg/l 

Fenol w stężeniu 5,3 mg/l powoduje zmniejszenie o 75 % zdolności nitryfikacyjnej niezaadoptowanego 

osadu czynnego. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

 Olej opałowy, pozostałościowy 

Metoda: Model komputerowy PETROTOX. Ciężkie oleje opałowe, są odporne na hydrolizę z powodu 

braku grupy funkcyjnej, która jest hydrolitycznie reaktywna. Ponadto substancja ta nie ma tendencji 

podlegania fotolizie w wodzie i glebie.  

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak dostępnych danych 

12.4. Mobilność w glebie 

 Olej opałowy, pozostałościowy 

Mobilność: Nie dopuścić do niekontrolowanego uwalniania się produktu do środowiska. 

Transport między poszczególnymi środowiskami: Metoda: Model komputerowy PETROTOX ; powietrze 

4,55 %; woda 0,01 %; gleba 67,81 %; osad 27,63 %. 

Eliminacja metodami fizykochemicznymi: Produkt jest nierozpuszczalny i unosi się na powierzchni 

wody. Może być wydzielony mechanicznie w oczyszczalni ścieków.  

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Dla produktu: brak danych. 

Składniki stwarzające zagrożenie nie spełniają kryteriów dla substancji wykazującej zdolność do 

bioakumulacji i toksycznej (PBT) oraz kryteriów substancji bardzo trwałej i wykazującej bardzo duża 

zdolność do bioakumulacji (vPvB). 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Może powodować zanieczyszczenie środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się do wód gruntowych  

i powierzchniowych, kanalizacji, gleby. Możliwy wpływ na działanie oczyszczalni ścieków: stężenie tej 

substancji w ściekach przed oczyszczaniem musi być kontrolowane zgodnie z przepisami sanitarnymi. 

 

SEKCJA 13  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie 

składować na wysypiskach komunalnych. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu 

przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób unieszkodliwiania odpadów uzgodnić  

z właściwym terenowo wydziałem ochrony środowiska. 

Opakowania: 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 O TRANSPORCIE 

 

                                                                 
 
Transport lądowy (ADR) 

14.1. Numer UN (numer ONZ)                                                UN 3082 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                           MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU,  

                                                                                                       CIEKŁY,  I.N.O. (WĘGLOWODORY) 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                              9 

14.4. Grupa pakowania                                                            III 

14.5. Zagrożenia dla środowiska                                            Tak 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników   sekcja 7 

Informacje uzupełniające: 

Numer oznaczenia zagrożenia: 90 

ADR/RID – Etykiety: 9 

Kod klasyfikacji: M6 

Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: (E) 

Wskazówka: Etykieta produktu niebezpiecznego nr 9, Nalepka RYBA i DRZEWO , substancja 

niebezpieczna dla środowiska. 

Transport kolejowy (RID) 

14.1. Numer UN (numer ONZ)                                                UN 3082 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                           MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU,  

                                                                                                       CIEKŁY,  I.N.O. (WĘGLOWODORY) 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                              9 

14.4. Grupa pakowania                                                            III 

14.5. Zagrożenia dla środowiska                                            Tak 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-09zmjbrSAhUlEpoKHUaWB40QjRwIBw&url=https://distripark.com/productdisplay/plastyfikator-roflex-t70-1100-kg&bvm=bv.148747831,d.bGs&psig=AFQjCNF0L2pnS_e46IkSPt1U76c6kk_gDQ&ust=1488622670309229
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG5Iz5jbrSAhVEkSwKHfeqBvcQjRwIBw&url=https://distripark.com/productdisplay/plastyfikator-roflex-t70-1100-kg&bvm=bv.148747831,d.bGs&psig=AFQjCNF0L2pnS_e46IkSPt1U76c6kk_gDQ&ust=1488622670309229
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14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników   sekcja 7 

Informacje uzupełniające: 

Numer oznaczenia zagrożenia: 90 

ADR/RID – Etykiety: 9 

Kod klasyfikacji: M6 

Wskazówka: Etykieta produktu niebezpiecznego nr 9, Nalepka RYBA i DRZEWO , substancja 

niebezpieczna dla środowiska. 

Transport morski (IMDG) 

14.1. Numer UN (numer ONZ)                                                UN 3082 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                           MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU,  

                                                                                                       CIEKŁY,  I.N.O. (WĘGLOWODORY) 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                              9 

14.4. Grupa pakowania                                                            III 

14.5. Zagrożenia dla środowiska                                            Tak 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników   sekcja 7 

 

Informacje uzupełniające: 

ICAO-Etykiety: 9 

EmS: F-A, S-F 

Transport drogą powietrzną (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. Numer UN (numer ONZ)                                                UN 3082 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                           MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU,  

                                                                                                       CIEKŁY,  I.N.O. (WĘGLOWODORY) 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie                              9 

14.4. Grupa pakowania                                                            III 

14.5. Zagrożenia dla środowiska                                            Tak 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników   sekcja 7 

 
Informacje uzupełniające: 
ICAO-Etykiety: 9 
 
 

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); 
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 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); 

 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. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji karty 

Niniejsza karta zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. 

Dostosowanie treści karty do wytycznych Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 

16.2. Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki 

NDS  Najwyższe dopuszczalne stężenie 

NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 

NDSP  Najwyższe dopuszczalne stężenie progowe 

vPvB  Substancja Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

UVCB  Substancja o nieznanym lub zmiennym składzie 

PBT  Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

DNEL   Pochodny poziom niepowodujący zmian (najwyższy dopuszczalny poziom narażenia ludzi na  

                 substancję) 
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LOAEC Najniższe stężenie, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany 

NOAEL Maksymalny poziom substancji, przy którym nie obserwuje się jeszcze działań ubocznych 

NOEL  Nie obserwowany poziom narażenia 

LLX   Śmiertelny poziom dla X % badanej populacji 

ELX   Efektywny poziom dla X % badanej populacji 

ECX Stężenie skuteczne – stężenie badanej substancji powodujące X % zmian w reakcji (np. na  

wzrost) w określonym przedziale czasowym badanej populacji 

LCX  Stężenie śmiertelne dla X % badanej populacji 

LDX  Dawka, przy której obserwuje się zgon X% badanych zwierząt 

ICX   Stężenie, przy którym obserwuje się  X % inhibicję badanego parametru 

RID  Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych 

IMDG   Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 

ICAO  Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

IATA  Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

Muta.  Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Carc.  Rakotwórczość 

Repr.  Działanie szkodliwe na rozrodczość 

Acute Tox.  Toksyczność ostra  

Aquatic Acute Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (toksyczność ostra)  

Aquatic Chronic   Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (toksyczność przewlekła) 

Skin Irrit.  Działanie drażniące na skórę 

Eye Irrit.  Działanie drażniące na oczy 

STOT RE  Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 

Flam. Liq. Substancja ciekła łatwopalna 

Asp. Tox.  Zagrożenie spowodowane aspiracją 

16.3. Zalecenia 

Karta charakterystyki została sporządzona na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. 

Zakres aktualizacji: dostosowanie układu i treści karty do wymagań rozporządzenia (UE) nr 453/2010. 

Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania  

w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. 

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub 

wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych 

zastosowaniach. Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 

i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji 

zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu. 

16.4. Lista odpowiednich zwrotów H 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H 

H226 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3 
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H301 Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 3 

H302  Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4 

H304  Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 

H311 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 3 

H312  Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 4 

H314 Działanie żrące / drażniące na skórę, kategoria zagrożeń 1A, 1B, 1C 

H315  Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 

H319  Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 

H331 Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 3 

H332  Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrożenia 4 

H341 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria zagrożeń 2 

H350 Rakotwórczość, kategoria zagrożeń 1A, 1B 

H351 Rakotwórczość, kategoria zagrożeń 2 

H361d Podejrzewa się, ze działa szkodliwie na dziecko w łonie matki 

H373 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria zagrożeń 2 

H400 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1 

H410 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 

H411 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 

 

 


