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KARTA CHARAKTERYSTYKI

CIMTAP
Aktualizacja Nr : 3 Data sporzadzenia/aktualizacji : 23 / 11 / 2010 Zastępuje : 8 / 2 / 2010

1  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Identyfikacja produktu : CIMTAP

Opis : Pasta do gwintowania

Sposób użycia : Postępować zgodnie z kartą informacyjną produktu.

Identyfikacja przedsiębiorstwa : Cimcool Industrial Products B.V.
Schiedamsedijk 20
3134 KK  Vlaardingen  NETHERLANDS
Tel : + 31 (0)10 4600660
Fax : + 31 (0)10 4603240
E-mail :  SDS@cimcool.net
Internet: www.cimcool.net

Odpowiedzialny za wprowadzenie do : Cimcool Polska Sp. z o.o.
obrotu Ul. Przemysłowa 25

32-083  Balice  POLAND
Tel. : +48 12 357 54 00
Fax. : +48 12 378 33 46
Email: info.pl@cimcool.net
TELEFON ALARMOWY : 112

Telefon alarmowy : + 32 (0)14 58 45 45 (BIG, Belgium)

Data druku : 26 / 9 / 2012

2  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

* Klasyfikacja zagrożenia : Produkt oznakowany zgodnie z dyrektywa 1999 /45/EC.

Symbol(e)

êN
: N - Produkt niebezpieczny dla środowiska

Zawiera : C14-C17 parafiny chlorowane

* Zdanie (-a) R : R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R64 - Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

Zdanie (-a) S : S60 - Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą
charakterystyki.

Inne zagrożenia : Rozlany produkt może spowodować wzrost śliskości podłogi.
Nie wolno dopuścić, by produkt zanieczyścił wody gruntowe.

3  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Substancja / Preparat : Preparat.

Skład : Olej mineralny , chlorowane parafiny C14-C17 , emulgatory anionowe i niejonowe ,
woda .

Nazwa składnika Udział % Nr CAS Nr WE Klasyfikacja

* C14-C17 parafiny chlorowane : 10  - 24 85535-85-9 287-477-0 ----- ---- R64

R66

N; R50-53

Destylaty ciężkie parafinowe, : 1  - 10 64742-65-0 265-169-7 ----- ----

obrabiane wodorem (ropa naftowa);
Olej bazowy -
niespecyfikowany, nr indeksowy 649-
467-00-8 (*)
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3  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH  (ciąg dalszy)

(*) Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy - niespecyfikowany, nr indeksowy 649-467-*
00-8. Klasa T (patrz pkt 3) R45 (patrz pkt 3). Ze względu na stosowanie noty L nie zastosowano klasyfikacji R45 dla produktu.
Produkt nie jest toksyczny. Substancji oznaczonej notą L nie klasyfikuje się jako rakotwórczej, jeżeli można wykazać, że
zawiera mniej niż 3 % ekstraktu DMSO, zgodnie z pomiarem metodą okreoeloną w IP346. Zgodnie z deklaracją dostawców
olej bazowy niespecyfikowany zawiera <3% PCA (wielopieroecieniowych węglowodorów aromatycznych) oznaczonych za
pomocą ekstraktu DMSO wg normy IP346.
This product does not contain any of the PBT substance, short-chain chlorinated paraffins (CAS No 85535-84-8).

Pełne brzmienie zdań R zawiera rozdział 16.

4  PIERWSZA POMOC

Informacje ogólne : W razie wystąpienia złego samopoczucia zwrócić się do lekarza.

Wdychanie : Nie wymaga zastosowania pierwszej pomocy.

Kontakt ze skórą : Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować podrażnienia.
Zdjąć skażone ubranie i obuwie. Skórę umyć wodą i delikatnym mydłem.
Produkt rozcieńczony jeżeli
jest stosowany zgodnie z zaleceniami oraz przestrzegana jest higiena osobista, nie
podrażnia skóry.

Kontakt z oczami : Może powodować podrażnienie oczu. W razie kontaktu z oczami natychmiast je
przemyć czystą wodą przez 10-15 minut. Zgłoś się do lekarza.

Spożycie : Spożycie może wywołać nudności, wymioty i biegunkę.

Nie wywoływać wymiotów.
: Natychmiast wypić dużą ilość mleka, białek jaj, roztworu żelatyny lub, jeżeli te nie

są dostępne, dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem.

5  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Klasa palności : Produkt nie jest palny.

Niebezpieczne produkty rozkładu : Podczas pożaru w wyniku rozkładu termicznego może tworzyć następujące trujące/
żrące pary: tlenki węgla , dym , chlorowodór , tlenki azotu (NOx) .

* Stosowne środki gaśnicze : Na pobliskie plomienie mozna uzyc jakichkolwiek srodków gasniczych (woda,
proszek, piana).

6  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Ogólne środki ostrożności : Zanieczyszczona podłoga może być śliska.

Indywidualne środki ostrożności : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane ze : Nie dopuszczać do przedostania się do ścieków i wód publicznych.
środowiskiem

Metody uprzątania : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie w lokalnymi/ogólnokrajowymi przepisami.
Rozlany materiał jak najszybciej posypać obojętnymi substancjami stałymi, np.
gliną lub ziemią okrzemkową, w celu wchłonięcia. Pozostałość spłukać/rozcieńczyć
wodą.

7  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

Ogólnie : Obsługiwać zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa pracy.

Postępowanie z substancją/ : Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne
preparatem eksponowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem.

Ubrania przed ponownym założeniem wyprać.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
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7  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE  (ciąg dalszy)

* Magazynowanie : Przechowywać w temperaturze 5 - 35°C w oryginalnym opakowaniu. Nieużywane
pojemniki należy przechowywać zamknięte.

* Techniczne środki bezpieczeństwa : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Unikać zrzutów do środowiska:
Zapewnić bieżącą obserwację państwowych / lokalnych przepisów wyższego
rzędu.

Specyficzne zastosowania : Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.
Więcej informacji w literaturze fachowej oraz instrukcji pracy z płynami
obróbkowymi:
www.hse.gov.uk/metalworking,
www.ukla.org.uk,
www.vsi-schmierstoffe.de.

8  KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Środki ochrony indywidualnej

- Ochrona dróg oddechowych : W normalnych warunkach użycia przy odpowiedniej wentylacji nie zaleca się
stosowania specjalnego sprzętu przeznaczonego do ochrony dróg oddechowych.

- Ochrona rąk : Postępować zgodnie z Planem Ochrony Skóry Cimcool (SPP01). Przy obsłudze
koncentratu konieczne są rękawice nieprzemakalne.
Typ rękawic ochronnych (DIN/EN 374) Nitrylowe, 0,11mm; minimalny czas przerwy:
480 min. W razie potrzeby te same rękawice mogą być użyte do produktu
rozcieńczonego. Należy zwrócić szczególna uwagę na warunki pracy oraz właściwy
dobór rękawic.

- Ochrona skóry : Należy nosić odpowiednie ubranie ochronne obowiązujące w zakładzie przemysłu
metalowego.

- Ochrona oczu : W przypadku gdy produkt przechowywany jest w formie koncentratu -  nosić
okulary lub ochronę twarzy (EN 166). Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki
pracy oraz właściwy dobór okularów i ochrony twarzy.

Higiena przemysłowa : Zapewnić lokalny wyciąg lub wentylację ogólną pomieszczenia. Nie jeść i nie pić
oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Granice narażenia zawodowego : Olej mineralny : oilmist, TWA 8 hours ACGIH : 5 (mg/m3)
Płyn do obróbki metalu : Włochy (UK), narzucone wartości : 1 (mg/m3)
Płyn do obróbki metalu : Niemcy  (D) : 10 (mg/m3)

9  WŁASNOŚCI FIZYCZNE / CHEMICZNE

Postać : pasta

Kolor : białawy

Zapach : oleisty

Gęstość   (20°C, kg/m3) : 1065  [DIN 51757/7 (1/1984)]

pH (koncentrat, 20°C) : nie stwierdzono

pH (stężenie robocze, 25%, 20°C) : 8.5  [DIN 51369 (7/1981)]

Lepkość  (20°C, mm2/s) : pasta  [DIN 51562/1 (1/1983)]

Temperatura zamarzania  (°C) : < 0

Temperatura zapłonu  (°C) : niepalny

Rozpuszczalność w wodzie  (20°C) : emulgujący

Powyższe dane są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji.
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10  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać : Skrajnie wysokie lub niskie temperatury.

Czynniki, których należy unikać : Unikać silnych kwasów i utleniaczy.

Niebezpieczne produkty rozpadu : Podczas pożaru mogą powstawać następujące toksyczne/żrące pary, jako produkty
rozpadu termicznego: Patrz Rozdział 5.

Niebezpieczne właściwości : Stabilny w normalnych warunkach.

11  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia podano w oparciu o doświadczenie i/lub charakterystyki
toksykologiczne poszczególnych składników.

Toksyczność ostra

- Wdychanie : W wyniku ekspozycji wziewnej nie należy spodziewać się wystąpienia żadnych
większych objawów podmiotowych i przedmiotowych. które by wskazywały na
wystąpienie działania szkodliwego na zdrowie.

- Skóra : Substancja nieznacznie drażniąca skórę. Może wystąpić łagodne podrażnienie
skóry rąk (zaczerwienienie i wysuszenie), jeśli produkt został zanieczyszczony
pewnymi olejami lub rozpuszczonymi metalami lub kiedy stężenie roztworu jest
zbyt duże.

- Oczy : Przy bezpośrednim kontakcie wywiera słabe działanie drażniące na oczy.

- Spożycie : W wyniku spożycia nie należy spodziewać się wystąpienia żadnych większych
objawów podmiotowych i przedmiotowych. które by wskazywały na wystąpienie
działania szkodliwego na zdrowie. Spożycie może wywołać nudności, wymioty i
biegunkę.

Toksyczność przewlekła
Brak długotrwałych zagrożeń dla zdrowia dla tego materiału.

12  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Środowiskowe środki ostrozności : Unikać zrzutów do środowiska.

Informacje o produkcie : Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (COD), 1% mix (g O2/l) = 11.

Informacje o składnikach

C14-C17 parafiny chlorowane : LC50 po 48 h - Daphnia magna (mg/l) : 0.006

13  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Ogólnie : Stosować się do lokalnych przepisów odpadowych.

Metoda usuwania : Jeśli jest wymagane wstępne unieszkodliwienie, można zastosować chemiczne
rozbicie emulsji lub ultrafiltrację. Procedury dostępne są na życzenie.
Puste opakowania powinny być przewożone do recyklingu / firm odpadowych przez
przewożników posiadających stosowne zezwolenia.

Kod odpadu : 120108*. Podany kod jest właściwy tylko dla produktu w stanie dostarczonym.
Warunki użytkowania produktu mogą zmienić jego klasyfikację po użyciu, patrz
Dyrektywa 2001/118/EC.

14  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Numer UN : 3082

- Klasa ADR : 9

- Grupa opakowaniowa ADR : III

Właściwą nazwa przewozowa : SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA< I CIECZ (C14-C17 parafiny
chlorowane)

Cimcool Industrial Products B.V. C92027 STRONA : 4 / 6



A
KARTA CHARAKTERYSTYKI

CIMTAP
Aktualizacja Nr : 3 Data sporzadzenia/aktualizacji : 23 / 11 / 2010 Zastępuje : 8 / 2 / 2010

14  INFORMACJE O TRANSPORCIE  (ciąg dalszy)

* Zabronione tunele : E  :  Zabroniony przejazd przez tunele kategorii E.

Oznakowanie ADR

à|O ¿
- IMDG-Substancję mogącą : Tak.
spowodować zanieczyszczenie morza

15  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

* Oznakowanie produktu przytoczono w rozdziale 2.

* Prawo krajowe/informacja:
Przestrzegać odpowiednich przepisów: Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
            1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2001r.) wraz z Rozporządzeniami Ministra
Środowiska (Dz.U. nr 152 poz. 1735-1737 z 2001r.).
3. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 poz. 638 z 2001r.).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r.).
5. Ustawa z dnia 28 pażdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199 poz. 1671 z 2002r.).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 83, poz. 544)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz.439)
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171 poz. 1666 z 2003r.) ze zmianą z dnia 29 pażdziernika 2004r. (Dz.U. nr 243 poz. 2440
z 2004r.).
9. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki.DZ. U. 2007 nr 215 poz 1588, 10. Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
(Dz. U. Nr 27, poz. 140)
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz. 1833 z 2002r.) ze zmianą (Dz.U.
nr 212 poz. 1769 z 2005r.).
12. Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
13. sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. nr 178 poz. 1481 z 2005r.). 14. Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206 z 2001r.).
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002r.).
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac
wzbronionych kobietom (Dz.U. nr 127 poz. 1092 z 2002r.).
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. W sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy Dz. U.  z 2011 r. Nr 33 poz. 166.
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z póżniejszymi zmianami (Dz.U. nr 60 poz. 375 z 1997r., Dz.
U. nr 159 poz. 1057 z 1998r., Dz.U. nr 37 poz. 451 z 2001r.).
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków
ich zatrudniania przy niektórych pracach (Dz.U. nr 200 poz. 2047 z 2004r.).
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji,
obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. nr
168 poz. 1762 z 2004r.). 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów,
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. nr 280 poz.
2771 z 2004r.).
22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz.1485 z 2005r.) oraz Rozporządzenie (WE)
Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotyków (Dz.Urz. WE L 047
z dnia 18.02.2005) i Rozporządzenia (WE) i Rady Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. określającego zasady nadzorowania
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15  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  (ciąg dalszy)

handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz.Urz. WE L 22 z 26.01.2005., str. 1; Dz. Urz.
WE Polskie wydanie specjalne z 2005r., t. 48, str. 1).
23. 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) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/W.
24. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin. (Dz.Urz. UE L 83/1 z 30.3.2011),

16  INNE INFORMACJE

Informacja o produkcie : Produkt nie zawiera   borany , uwalnia formaldehyd , dietanoloamina .

Wyjaśnienie zdań R z rozdziału 3 : R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R64 - Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
R66 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

* Informacja : Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona zgodnie z obowiązującymi
przepisami zawartymi w Dyrektywach UE  i jest stosowana we wszystkich
państwach, które przetłumaczyły Dyrektywy na swoje języki narodowe.
Dyrektywa 67/548/EEC;
Dyrektywa 88/379/EEC (1999/45/EC, 2001/60/EC, 2006/8/EC);
Rozporządzenie (EC) No.1907/2006.
Rozporządzenie (EC) No.1272/2008 (790/2009/EC);
Rozporządzenie (EC) No. 453/2010.

Korekta : 20/04/2009 Zmiana  1.
08/02/2010 Zmiana  2.
23/11/2010 Zmiana - Patrz: *

Wyłączenie odpowiedzialności:
Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są opiniami kompetentnych pracowników firmy CIMCOOL® Industrial Products BV
oraz jej dostawców. Jesteśmy przekonani, że informacje tu zawarte są aktualne na dzień druku określony w niniejszej Karcie
charakterystyki. Karta charakterystyki została sporządzona wyłącznie z przeznaczeniem dla tego produktu. Jeśli produkt ten jest
używany jako część innego produktu, informacje zawarte w niniejszej Karcie charakterystyki mogą nie być adekwatne. Ponieważ
wykorzystanie tych informacji i opinii, a także warunki i sposób użytkowania produktu pozostają poza kontrolą firmy CIMCOOL®
Industrial Products BV, na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ocenę warunków bezpiecznego użytkowania produktu.
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