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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

HIGHTEC AWF 1
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny
Środek poślizgowy, smary i środki rozdzielające
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy:
ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Ulica:
Langgewann 101
Miejscowość:
D-67547 Worms

Telefon:
e-mail:
Internet:
Wydział Odpowiedzialny:
1.4. Numer telefonu
alarmowego:

Telefaks: +49 (0)6241 5906-999

+49 (0)6241 5906-0
info@rowe-mineraloel.com
www.rowe-mineraloel.com
Kundenservice
Giftnotruf Mainz (DE; E) +49 (0)6131-19240

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
Specjalne oznakowanie niektórych preparatów
EUH210
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
2.3. Inne zagrożenia
żadne/żaden

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Tłuszcz.
Składniki niebezpieczne
Nr CAS

Nazwa chemiczna
Nr WE

Ilość
Nr Index

Nr REACH

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
68425-15-0

Wielosiarczki, di-tert-dodecyl-

1-10%

270-335-7
Aquatic Chronic 4; H413

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne
Przy wystąpieniu objawów lub w razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.
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W przypadku kontaktu ze skórą
Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć
dużą ilością woda i mydło.
W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je przez około 10 do 15 minut pod bieżącą wodą nie
zamykając powiek. Następnie udać się do okulisty.
W przypadku połknięcia
Podać do wypicia dużą ilość wody w małych łykach (efekt rozcieńczenia). Natychmiast sprowadzić lekarza.
Poszkodowanych należy wygodnie ułożyć, przykryć i przetrzymywać w cieple.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Dotąd nie są znane żadne objawy.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
żadne/żaden

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
piana na bazie alkoholi. Dwutlenek węgla. Suchy środek gaśniczy. Rozpylony strumień wody.
Niewłaściwe środki gaśnicze
Pełny strumień wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Należy zastosować odpowiednie środki ochronne dla układu oddechowego.
Informacja uzupełniająca
W wypadku pożaru niebezpieczne pojemniki schładzać wodą
Woda do gaszenia nie powinna dostać się do kanalizacji lub zbiorników wodnych .

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W przypadku ulatniania się gazu lub przedostania się do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomić kompetentne
organy władzy.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać mechanicznie. Przetrzeć dobrze wchłaniającym (np.: bawełnianym) materiałem.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
żadne/żaden

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Należy dodatkowo stosawać się do
krajowych przepisów i rozporządzeń!
Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu
Nie wymaga się specjalnych środków.
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Informacja uzupełniająca
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Wskazówki do składowania kolektywnego
Czynniki, których należy unikać: Silny kwas, silne ługi, Środek utleniający.
Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywać/magazynować wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przestrzegać instrukcji obsługi na nalepce.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

żadne/żaden

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
8.2. Kontrola narażenia
Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież. Myć ręce
przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla
zwierząt.
Ochrona oczu lub twarzy
Nosić okulary lub ochronę twarzy.
Ochrona rąk
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. nitryle. 0,4mm >240min
Ochrona dróg oddechowych

Nie wymaga się specjalnych środków.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny:
Kolor:
Zapach:

Pasta
charakterystyczny, jasnobrązowy
charakterystyczny
Metoda testu

pH:

>7

Zmiana stanu
Temperatura topnienia:

185 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

>250 °C

Temperatura zapłonu:

>200 °C

Gęstość względna (przy 20 °C):

~0.95 g/cm³ DIN 51757

Rozpuszczalność w wodzie:

nierozpuszczalny

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Możliwe przy zastosowaniu silnych utleniaczy. Bejcowanie i kwasy
10.2. Stabilność chemiczna

Brak danych
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych
10.4. Warunki, których należy unikać
W normalnych warunkach ten produkt jest stabilny, niebezpieczne reakcje nie są prawdopodobne.
10.5. Materiały niezgodne
Czynniki, których należy unikać: Silny kwas, silne ługi, Środek utleniający.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Zaczynający się rozpad przy wyższych temperaturach.: Tlenek węgla,Dwutlenek węgla. aldehydy. ketony.
Tlenki siarki. Tlenki azotu (NOx).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Działanie drażniące i żrące
Częsty i przewlekły kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień i infekcji skóry.
Informacja uzupełniająca
Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1999/45/WE.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Brak danych
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych
12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych
12.4. Mobilność w glebie
Brak danych
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych
Informacja uzupełniająca
Po konsultacji z zakładem usuwania odpadów i po wstępnej obróbce chemiczno-fizycznej składować razem z
odpadami z gospodarstw domowych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia
Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt
ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ
120112
OBRÓBKI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH; odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki
fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych; zużyte woski i tłuszcze; odpady niebezpieczne
Kod odpadów - wykorzystany produkt
ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ
120112
OBRÓBKI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH; odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki
fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych; zużyte woski i tłuszcze; odpady niebezpieczne
Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie
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ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ
OBRÓBKI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH; odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki
fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych; zużyte woski i tłuszcze; odpady niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Transport lądowy (ADR/RID)
Inne istotne informacje (Transport lądowy)
Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.
Transport wodny śródlądowy (ADN)
Inne istotne informacje (Transport wodny śródlądowy)
Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.
Transport morski (IMDG)
Inne istotne informacje (Transport morski)
Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Przepisy narodowe

Klasa zagrożenia wód (D):

1 - lekkie zanieczyszczenie wody

SEKCJA 16: Inne informacje
Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2.
Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)
H413
Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
EUH210
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Informacja uzupełniająca
Dane w tej karcie informacyjnej produktu są zgodne z prawodawstwem krajowym i unijnym. Nie dysponujemy
jednak danymi dotyczącymi warunków pracy użytkownika i ich kontroli. Użytkownik jest odpowiedzialny za
postępowanie zgodnie ze wszystkimi niezbędnymi przepisami prawnymi.

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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