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[Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekc ja  1 :  Iden tyf ika c ja  substanc j i /mieszan iny i  iden tyf ikac j a  p rzeds i b io rs tw a 

1.1  Identyfikator produktu 
neoblank 
numer produktu: 3303 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowania zidentyfikowane: płynny produkt do piel gnacji stali nierdzewnej wył cznie 
    do zastosowa  profesjonalnych. 
Zastosowania odradzane:  nie okre lono. 

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 
Producent:   Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Adres:     Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg, Niemcy 
Telefon/Faks:   +49 40 789600 / +49 40 78960 200 
Dystrybutor:   Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. 
Adres:    ul. Wybrze e Gdy skie 6A, 01-531 Warszawa, Polska 
Telefon/Faks:   + 48 22 616 02 23 / + 48 22 617 81 21 
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kart  charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (stra  po arna), 999 (pogotowie medyczne) 

Sekcja 2:  Iden tyf ikac ja  zagro e

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Zagro enia dla człowieka 
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia i ycia człowieka.   
Zagro enia dla rodowiska 
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska.  
Zagro enia wynikaj ce z wła ciwo ci fizykochemicznych 
Nie ma.  

2.2 Elementy oznakowania 
Znaki ostrzegawcze i napisy okre laj ce ich znaczenie 
Nie ma.  
Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie 

Nie ma. 
Okre lenia rodzaju zagro enia 
Nie ma.   
Okre lenia dotycz ce prawidłowego post powania z mieszanin
Nie ma.  

2.3 Inne zagro enia 
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z zał cznikiem XIII 
rozporz dzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone. 

Sekc ja  3 :  Sk ład / in fo rmac ja  o  sk ładn ikach  

3.1 Substancje 
Nie dotyczy.  
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3.2 Mieszaniny 

Produkt zawiera w swoim składzie płynn  parafin  oraz niejonowe rodki powierzchniowo czynne, 
substancje, które nie s  klasyfikowane jako niebezpieczne oraz dla których nie okre lono warto ci 
najwy szych dopuszczalnych st e  w rodowisku pracy. 
Skład zgodnie z rozporz dzeniem o detergentach (648/2004/WE): 

Zawiera: > 30% w glowodory alifatyczne (bardzo czysty olej mineralny zgodny z wymaganiami 
przemysłu ywieniowego i farmaceutycznego), < 5% niejonowe rodki powierzchniowo czynne. 

Sekc ja  4 :  rodk i  p ie rw sze j  pomocy  

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 
W kontakcie ze skór : zdj  zanieczyszczon  odzie . Nara one partie skóry zmy  dokładnie wod . 
Skontaktowa  si  z lekarzem w przypadku wyst pienia niepokoj cych objawów.  
W kontakcie z oczami: chroni  niepodra nione oko, wyj  szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy 
przepłukiwa  dokładnie wod  przez minimum 5 min. Unika  silnego strumienia wody - ryzyko 
uszkodzenia rogówki. W przypadku wyst pienia niepokoj cych objawów skonsultowa  si
z lekarzem.  
W przypadku spo ycia: nie wywoływa  wymiotów. Wypłuka  usta wod . Nigdy nie podawa  niczego 
do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultowa  si  z lekarzem w przypadku wyst pienia niepokoj cych 
dolegliwo ci.
Po nara eniu drog  oddechow : nie oczekuje si  negatywnych skutków zdrowotnych, jednak w razie 
wyst pienia niepokoj cych dolegliwo ci skonsultowa  si  z lekarzem. 

4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 
Brak doniesie  o niepo danych skutkach lub krytycznych zagro eniach przy prawidłowym u yciu 
produktu. 

4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
post powania z poszkodowanym
Decyzj  o sposobie post powania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu 
poszkodowanego. Leczenie objawowe.  

Sekcja 5: Post pow an ie  w  przypadku  po aru  

5.1 rodki ga nicze 
Odpowiednie rodki ga nicze: rozpylony strumie  wody, piana ga nicza, proszek ga niczy, CO2. 

rodki ga nicze dostosowa  do materiałów zgromadzonych w otoczeniu. 
Niewła ciwe rodki ga nicze: zwarty strumie  wody – niebezpiecze stwo rozprzestrzenienia po aru. 

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin
Podczas spalania mog  tworzy  si  toksyczne gazy zawieraj ce tlenki w gla. Unika  wdychania 
produktów spalania, mog  stwarza  zagro enie dla zdrowia. 

5.3 Informacje dla stra y po arnej 
rodki ochrony ogólnej typowe w przypadku po aru. Nie nale y przebywa  w zagro onej ogniem 

strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezale nym 
obiegiem powietrza. Zbiera  wod  ga nicz . Nie dopu ci  do przedostania si  wody ga niczej  
do wód powierzchniowych lub gruntowych. 

Sekcja 6:  Post pow an ie  w  przypadku  n iezamierzonego  uw oln ien ia  do  rodow iska

6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Ograniczy  dost p osób postronnych do obszaru awarii do czasu zako czenia odpowiednich 
operacji oczyszczania. W przypadku du ych wycieków odizolowa  zagro ony obszar. Unika
zanieczyszczenia oczu i skóry.  
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6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 
W przypadku uwolnienia wi kszych ilo ci produktu nale y poczyni  kroki w celu niedopuszczenia  
do rozprzestrzenienia si  w rodowisku naturalnym. Powiadomi  odpowiednie słu by ratownicze. 

6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i słu ce do usuwania 
ska enia
Niewielkie wycieki zebra  absorbentem. Wi ksze wycieki zebra  za pomoc  materiałów 
wchłaniaj cych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wi ce, krzemionka, trociny, 
itp.) i umie ci  w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktowa  jak odpady. Oczy ci
zanieczyszczone miejsce.  

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Post powanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 

Sekc ja  7 :  Post powan ie  z  substanc jami  i  m ieszan inami  o raz  i ch  magazynow an ie  

7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 
Pracowa  zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny. Unika  zanieczyszczenia oczu i skóry. 
Przed przerw  i po zako czeniu pracy umy  r ce. Nieu ywane pojemniki trzyma  szczelnie 
zamkni te.  

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ł cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ci 
Przechowywa  tylko w oryginalnych, szczelnie zamkni tych opakowaniach w suchym, chłodnym 
i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywa  razem z artykułami ywno ciowymi 
i paszami dla zwierz t.  

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) ko cowe 
Produkt przeznaczony do r cznej piel gnacji i nawil enia powierzchni ze stali nierdzewnej. Mo e by
stosowany w działach centralnej sterylizacji, blokach operacyjnych, kuchniach, stołówkach  
oraz w obszarach przemysłu spo ywczego. Mo e by  stosowany do zamków, zawiasów  
oraz przegubów. 

Sekc ja  8 :   Kont ro la  nara en ia / rodk i  ochrony indyw idua lne j  

8.1 Parametry dotycz ce kontroli 
Produkt nie zawiera w swoim składzie komponentów podlegaj cych kontroli nara enia w miejscu 
pracy (podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pó n. zm.).

8.2. Kontrola nara enia
Przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny. Podczas pracy nie je , nie pi   
i nie pali  tytoniu. Unika  zanieczyszczenia oczu i skóry. Zapewni  odpowiedni  wentylacj  ogóln
i/lub miejscow .
Ochrona r k i ciała
Nie jest wymagana. 
Ochrona oczu
Nie jest wymagana.
Ochrona dróg oddechowych
Nie jest wymagana.  
Kontrola nara enia rodowiska 
Unika  zrzutów do rodowiska, nie wprowadza  do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów 
wentylacyjnych i urz dze  procesowych powinny by  sprawdzane w celu okre lenia ich zgodno ci 
z wymogami prawa o ochronie rodowiska.
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Sekc ja  9 :  W ła c iwo c i  f i zyczne  i  chemiczne  

9.1 Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych 
stan skupienia:     ciecz  
barwa:      bezbarwna 
zapach:      charakterystyczny 
próg zapachu:     nie oznaczono 
warto  pH:     nie dotyczy  
temperatura topnienia/krzepni cia:  nie oznaczono 
pocz tkowa temperatura wrzenia:  nie oznaczono  
temperatura zapłonu:     nie dotyczy 
szybko  parowania:    nie oznaczono 
palno  (ciała stałego, gazu):   nie dotyczy 
górna/dolna granica wybuchowo ci:  nie oznaczono 
pr no  par (20ºC):    nie oznaczono 
g sto  par:     nie oznaczono 
g sto  (20ºC):     nie oznaczono 
rozpuszczalno  (20ºC):   rozpuszcza si  w wodzie 
współczynnik podziału: n-oktanol/woda:  nie oznaczono 
temperatura samozapłonu:   nie oznaczono 
temperatura rozkładu:    nie oznaczono
wła ciwo ci wybuchowe:   nie wykazuje 
wła ciwo ci utleniaj ce:    nie wykazuje 
lepko :     nie oznaczono 

9.2 Inne informacje 
Brak dodatkowych bada . 

Sekc ja  1 0 :  S tab i lno  i  reak tyw no

10.1 Reaktywno
Produkt mało reaktywny, nie ulega polimeryzacji. Patrz tak e podsekcja 10.3-10.5 

10.2 Stabilno  chemiczna 
Przy prawidłowym u ytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3 Mo liwo  wyst pienia niebezpiecznych reakcji 
Nie s  znane.  

10.4 Warunki, których nale y unika
Nie s  znane.  

10.5 Materiały niezgodne 
Nie s  znane.  

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie s  znane.  

Sekc ja  1 1 :  In fo rmac je  toksyko l og iczne 

11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych  
Klasyfikacji toksykologicznej dokonano na podstawie danych o zawarto ci składników 
niebezpiecznych metod  rachunkow  w oparciu o wytyczne rozporz dzenia w sprawie kryteriów  
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. Przy prawidłowym zastosowaniu  
i u yciu produkt nie stanowi zagro enia dla zdrowia i ycia człowieka. 
Toksyczno  ostra 
LD50 (doustnie)  > 20000 mg/kg
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione. 
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Działanie dra ni ce 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione. 
Działanie r ce 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione. 
Działanie uczulaj ce 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione. 

Toksyczno  dla dawki powtarzalnej 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione. 
Rakotwórczo
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione. 
Mutagenno
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione. 
Szkodliwe działanie na rozrodczo
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione. 

Sekc ja  1 2 :  In fo rmac je  eko log iczne 

12.1 Toksyczno
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska.  

12.2 Trwało  i zdolno  do rozkładu 
Zastosowane w produkcie rodki powierzchniowo czynne spełniaj  wymagania biodegradowalno ci 
zgodnie z rozporz dzeniem 648/2004/WE. 

12.3 Zdolno  do bioakumulacji 
Brak przesłanek wiadcz cych o zdolno ci produktu do bioakumulacji. 

12.4 Mobilno  w glebie 
Produkt mobilny w glebie i wodzie. 

12.5 Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB 
Nie dotyczy. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Produkt nie wpływa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej. 

Sekc ja  1 3 :   Post pow an ie  z  odpadami  

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Zalecenia dotycz ce mieszaniny: utylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Dopuszczalne 
spalanie razem z odpadami komunalnymi przez przedsi biorstwa odpowiedzialne za utylizowanie 
odpadów na zasadach obowi zuj cych w aktualnych przepisach prawa. Proponowany kod odpadu: 
20 01 30 (Detergenty inne ni  wymienione w 20 01 29).  
Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa : odzysk / recykling / likwidacj  odpadów opakowaniowych 
przeprowadza  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opró nione 
mog  by  przeznaczone do recyklingu. Proponowany kod odpadu (dla oczyszczonego pojemnika): 
15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych).  
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE. 
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z pó n.zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pó n.zm.

Sekc ja  1 4 :  In fo rmac je  do tycz ce  t ranspor tu  

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. 
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14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy.  

14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie 
Nie dotyczy. 

14.4 Grupa pakowania 
Nie dotyczy.  

14.5 Zagro enia dla rodowiska 
Nie dotyczy. 

14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkownika 
Nie s  wymagane.  

14.7 Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC 
Nie dotyczy. 

Sekc ja  1 5 :  In fo rmac je  do tycz ce  p rzep isów  praw nych  

15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne  
dla substancji lub mieszaniny 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 1018). 
Rozporz dzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 445).
Rozporz dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st e  i nat e
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pó n. zm.). 
O wiadczenie Rz dowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej cia w ycie zmian do zał czników A i B Umowy 
Europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641). 
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó n. zm.). 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.). 
Rozporz dzenie MO  z 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 
1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG  
i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006.
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbli enia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa stw Członkowskich odnosz cych si  do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. 
1907/2006/WE Rozporz dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowania ogranicze   
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw
1999/45/WE oraz uchylaj ce Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 
76/769/EWG i dyrektyw  Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó n. zm.
790/2009/WE Rozporz dzenie Komisji  z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-
technicznego rozporz dzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylaj ca niektóre dyrektywy. 
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa   
i odpadów opakowaniowych. 
453/2010 Rozporz dzenie Komisji (WE) z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze   
w zakresie chemikaliów (REACH). 
648/2004/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
detergentów wraz z pó n. zm. 
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15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego 
Brak danych na temat dokonania oceny bezpiecze stwa chemicznego dla substancji znajduj cych si   
w mieszaninie. 

Sekc ja  1 6 :  Inne  in fo rmac je  

Wyja nienie skrótów i akronimów 
PBT  Substancje trwałe, wykazuj ce zdolno  do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB  Substancje bardzo trwałe i wykazuj ce bardzo du  zdolno ci do bioakumulacji 
Szkolenia 
Przed przyst pieniem do pracy z produktem u ytkownik powinien zapozna  si  z zasadami BHP 
odno nie obchodzenia si  z chemikaliami, a w szczególno ci odby  odpowiednie szkolenie 
stanowiskowe.  
Dodatkowe informacje  
Data aktualizacji:  30.11.2012 r. 
Wersja:    4.0/PL 
Zmiany:   sekcja: 1-16 
Osoba sporz dzaj ca kart : mgr in . Kinga Wasilewska (na podstawie danych producenta)
Karta wystawiona przez: „THETA” Doradztwo Techniczne 

Karta ta uniewa nia i zast puje wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powy sze informacje powstały w oparciu o aktualnie dost pne dane charakteryzuj ce produkt oraz do wiadczenie  
i wiedz  posiadan  w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi  one opisu jako ciowego produktu ani 
przyrzeczenie okre lonych wła ciwo ci. Nale y je traktowa  jako pomoc dla bezpiecznego post powania 
w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to u ytkownika od odpowiedzialno ci za niewła ciwe 
wykorzystanie powy szych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowi zuj cych w tej 
dziedzinie. 

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikaj cej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej 

zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione. 


