KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU
DECKING OIL [OLEJ DO DESEK]

Str. 1
Wydano: 05/05/2008
Wersja nr: 2

1. OKREŚLENIE SUBSTANCJI (PREPARATU) I PRODUCENTA
Nazwa produktu:
Kod produktu:
Synonimy:
Nazwa przedsiębiorstwa:

DECKING OIL
DOIL
DECKING OIL
Rustins Ltd.,
Waterloo Road,
Cricklewood,
Londyn
NW2 7TX
Wielka Brytania
Tel.: +44 (0)208 450 4666
Faks: +44 (0)208 452 2008
E-mail: rustins@rustins.co.uk

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Główne zagrożenia:

Palny. Może wywołać uczulenie przy kontakcie ze skórą. Szkodliwy dla organizmów wodnych;
może wywołać długotrwałe negatywne skutki w środowisku wodnym. Powtarzające się
narażenie może powodować suchość lub pękanie skóry.

3. SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH
Niebezpieczne składniki:

SYKATYWA WAPNIOWA 4% 1 – 10%
[-] R10; [N] R51/53; [Xn] R65; [-] R66

•

NAFTA (ROPA NAFTOWA) CIĘŻKA UWODORNIONA 30 – 50%
[-] R10; [Xn] R65; [-] R66

•

ŻYWICA DEL UV286 50 – 70%
[-] R10; [Xn] R65; [-] R66

•

2-OKTYL-2H-IZOTIAZOL-3-ON <1%
EINECS: 247-761-7 CAS: 26530-20-1
[Xn] R22; [T] R23/24; [C] R34; [Sens.] R43; [N] R50/53

•

SPIRYTUS MINERALNY <1%
EINECS: 265-185-4 CAS: 64742-82-1
[-] R10; [N] R51/53; [Xn] R65; [-] R66; [-] R66

4. PIERWSZA POMOC (OBJAWY)
Kontakt ze skórą:

W przypadku dłuższego lub powtarzającego się kontaktu może wywołać podrażnienie. Kontakt
z oczami: podrażnienie z krótkotrwałym zaczerwienieniem i pieczeniem. Połknięcie: może
wywołać nudności i biegunkę.

Wdychanie:

Może wywołać podrażnienie dróg oddechowych.
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4. PIERWSZA POMOC (POSTĘPOWANIE)
Kontakt ze skórą:

Zdjąć skażone ubranie. Przemyć skórę dokładnie wodą i mydłem lub użyć odpowiedniego
środka do mycia skóry. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani rozcieńczalników. Jeśli
podrażnienie będzie się utrzymywać, uzyskać pomoc lekarza.

Kontakt z oczami:

Należy zdjąć soczewki kontaktowe. Przemyć obficie czystą, świeżą wodą przez co najmniej
10 minut przy rozchylonych powiekach i uzyskać pomoc lekarza.

Połknięcie:

W razie przypadkowego połknięcia przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów,
zapewnić poszkodowanemu spokój i uzyskać pomoc lekarza.

Wdychanie:

Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku
ustania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Osobie nieprzytomnej nie należy
podawać niczego do ust. Umieścić w pozycji bezpiecznej i uzyskać pomoc lekarza.

5. ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE
Środki gaśnicze:

Dwutlenek węgla (CO2). Proszek gaśniczy. Pianka alkoholoodporna. Piasek lub ziemia. NIE
UŻYWAĆ strumienia wody.

Zagrożenia związane
z narażeniem:
Ochrona gaszących
pożar:

Podczas pożaru mogą wytworzyć się niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak dym lub
tlenek węgla.
Narażenie na produkty rozkładu może być niebezpieczne dla zdrowia. Może okazać się
konieczne użycie niezależnego aparatu oddechowego. Zamknięte pojemniki narażone na
działanie ognia należy schłodzić za pomocą wody rozpylonej. NIE NALEŻY dopuścić, aby
odpływy z gaszenia ognia dostały się do kanalizacji lub cieków wodnych.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA LUB WYCIEKU
Środki ochrony osobistej:

Przewietrzyć skażony obszar. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu. Palenie jest
zabronione. Nie wdychać oparów. Opatrzyć skażony obszar oznaczeniami i uniemożliwić
wejście osobom nieupoważnionym. Nie należy podejmować działań bez odpowiedniej
odzieży ochronnej (patrz punkt 8).

Środki ochrony
środowiska:

Nie wpuszczać do kanalizacji ani rzek. Jeśli produkt dostanie się do ścieków lub kanalizacji,
należy natychmiast powiadomić lokalne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.
W przypadku skażenia strumieni, rzek lub jezior należy skontaktować się z odpowiednią
agencją rządową ds. ochrony środowiska.

Procedury czyszczenia:

Powstrzymać wyciek i zebrać rozlany płyn używając niepalnych materiałów pochłaniających,
np. piasku, ziemi lub wermikulitu. Przelać do odpowiedniego zbiornika w celu utylizacji
zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów (patrz punkt 13). Do czyszczenia nie używać
sprzętu, który może wywołać iskrzenie. Zaleca się czyszczenie za pomocą detergentu; nie
stosować rozpuszczalników. Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu materiału chłonnego
używanego do czyszczenia. Przed utylizacją materiałów pochłaniających należy je
opryskiwać wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Wymagania dotyczące
postępowania
z produktem:

Należy zapewnić odpowiednią wentylację obszaru. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu
z oczami i skórą. Palenie, jedzenie i picie na obszarze składowania i użytkowania powinno
być zabronione. Należy uziemić sprzęt używany do przenoszenia / manipulowania
produktem. Używać narzędzi nieiskrzących. Może dojść do nagłego, samoistnego zapalenia
się szmat służących do nakładania oleju. Używane ściereczki / szmaty należy regularnie
usuwać z miejsca roboczego oraz każdorazowo po zakończeniu
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pracy w danym dniu. Zaleca się palenie szmat. Jeśli nie jest to możliwe, należy je prać w ciepłej
wodzie z mydłem i usuwać bez zwijania. Przed utylizacją materiałów pochłaniających należy je
opryskiwać wodą. Postępowanie z pojemnikami zawierającymi produkt może być określone
przepisami dotyczącymi ręcznego przenoszenia ładunków.
Warunki magazynowania:

Przechowywać w miejscu chłodnym, zapewniającym dobrą wentylację. Pojemniki powinny być
szczelnie zamknięte. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Wyeliminować źródła gorąca, iskier i otwartych płomieni. Zastosować odpowiednie środki
ostrożności, aby zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji, gleby lub wód. Chociaż
magazynowanie produktu nie podlega określonym wymaganiom ustawowym, należy
przestrzegać zasad zawartych w Wytycznych BHP dotyczących przechowywania cieczy
palnych w pojemnikach.

Odpowiednie opakowanie:

Najlepiej przechowywać w oryginalnym pojemniku. Jeśli konieczne jest przelanie, użyć
pojemników szklanych lub z pokrytej stali.

8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Środki techniczne:

Zapewnić odpowiednią wentylację. O ile to możliwe i zasadne, należy zapewnić lokalną
wentylację wywiewną oraz dobrą wentylację wyciągową ogólną. Jeśli te środki nie wystarczą do
utrzymania stężeń pyłów i / lub oparów rozpuszczalnika poniżej odpowiednich limitów narażenia
w miejscu pracy, należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych (patrz
„Ochrona dróg oddechowych” poniżej).

Ochrona dróg
oddechowych:

Wszelki sprzęt ochrony osobistej, w tym środki ochrony dróg oddechowych, stosowany w celu
kontroli narażenia na działanie substancji niebezpiecznych, należy dobrać tak, aby spełniał
wymagania przepisów Kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH).

Ochrona rąk:
Ochrona oczu:
Ochrona skóry:

W przypadku powtarzającego się narażenia skóry należy nosić rękawice z nitrylu lub PCV.
Okulary ochronne: Należy zapewnić dostęp do zestawu do płukania oczu.
Zwykle zaleca się spodnie od kombinezonu, a w przypadku niebezpieczeństwa obryzgania –
fartuch z PCV.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Stan skupienia:
Barwa cieczy:
Zapach:
Właściwości utleniające:
Rozpuszczalność

Ciekły.
Jasnobursztynowa.
Parafinowy.
Nieutleniający (wg kryteriów WE).
Niemieszalny.

w wodzie:
Lepkość:
Wartość lepkości:
Metoda badania lepkości:
Temp. zapłonu (°C):
Gęstość względna:

Oleisty.
32
Czas wypływu w sekundach mierzony w kubku ISO 3 mm (ISO 2431).
38
0,86 w 20°C

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność:
Warunki, których należy

Stabilny w przypadku normalnego magazynowania i postępowania (patrz pkt. 7).
Unikać gorąca, płomieni i iskier. Unikać bezpośrednio padających promieni słonecznych.

unikać:
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Utleniacze. Silne kwasy.

unikać:
Niebezp. produkty
rozkładu:

W przypadku pożaru mogą wytworzyć się niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak dym lub
tlenek węgla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Niebezpieczne składniki:

2-OKTYL-2H-IZOTIAZOL-3-ON ORL RAT LD50 550 mg/kg
SKN RBT LD50 690 mg/kg

Drogi narażenia:

Produkt nie został przebadany toksykologicznie. Właściwości toksykologiczne podane w
niniejszym punkcie oparte są na właściwościach rozpuszczalników. Opary są drażniące dla
oczu, a obryzganie płynem
może spowodować dyskomfort i potencjalne obrażenia. Dłuższy kontakt ze skórą ma efekt
odtłuszczający, co może prowadzić do podrażnienia i możliwego zapalenia skóry. Opary
działają drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Ruchliwość:

Nierozpuszczalny w wodzie. Częściowo lotny. Częściowo wchłaniany przez glebę. Nie należy
dopuścić do uwolnienia produktu do kanalizacji lub cieków wodnych ani jego składowania
w miejscu, w którym mogłoby to mieć wpływ na wody gruntowe lub powierzchniowe.

Inne negatywne skutki:

Brak dostępnych danych o samym produkcie.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
UWAGA:

Użytkownik powinien zwrócić uwagę na istnienie obowiązujących przepisów regionalnych lub
krajowych dotyczących postępowania z odpadami.

14. INFORMACJE TRANSPORTOWE
ADR / RID
Nr ONZ:
Znakowanie:

1263
3

Klasa ADR: 3
Nr ident. zagrożeń: 30

IMDG / IMO
Nr ONZ:
Grupa pakowania:
Substancja
zanieczyszczająca
środowisko morskie:
Znakowanie:

1263
III

Klasa:
EmS:

3
3-05

.

3
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IATA / ICAO
Nr ONZ:
Grupa pakowania:
Instrukcje pakowania:

Znakowanie:

1263

Klasa:

3

III
310

3

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Oznaczenia zagrożeń:

Zwroty określające
zagrożenia:

Działa drażniąco.

R10: Palny.
R43: Może wywołać uczulenie przy kontakcie ze skórą.
R52/53: Szkodliwy dla organizmów wodnych; może wywołać długotrwałe negatywne skutki w
środowisku wodnym.
R66: Powtarzające się narażenie może powodować suchość lub pękanie skóry.

Zwroty bezpieczeństwa:

S2: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
S24: Unikać kontaktu ze skórą.
S29: Nie uwalniać do kanalizacji.
S37: Nosić odpowiednie rękawice.

Niebezp. składniki
(etykieta):

NAFTA (ROPA NAFTOWA) CIĘŻKA UWODORNIONA;
OLEJ DO DESEK NA BAZIE ŻYWICY;
2-OKTYL-2H-IZOTIAZOL-3-ON

Uwaga:

Powyższe informacje o przepisach prawnych odnoszą się do głównych przepisów dotyczących
produktu opisanego w niniejszej karcie charakterystyki. Użytkownik powinien być świadomy
potencjalnego istnienia dodatkowych postanowień, które uzupełniają te przepisy. Należy
zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi prawami i przepisami międzynarodowymi, krajowymi
i lokalnymi. Karta charakterystyki materiału jest zgodna z wzorami stosowanymi w Wielkiej
Brytanii na podstawie przepisów CHIP 3.1.

16. POZOSTAŁE INFORMACJE
Pozostałe informacje:

NIEBEZPIECZEŃSTWO samozapłonu. Zaleca się niezwłoczne spalenie wszelkich użytych
ściereczek lub szmat. Jeśli jest to niemożliwe, należy je uprać w ciepłej wodzie z mydłem.
Nawet po wypraniu nie należy ich zwijać. Należy je rozłożyć i usunąć. W miarę możliwości
zaleca się stosowanie ściereczek z włókien syntetycznych, gdyż włókna naturalne, szczególnie
bawełna, zwiększają prawdopodobieństwo samozapłonu.
Pędzle i wałki należy czyścić spirytusem mineralnym i zmywać wodą z mydłem.

Zwroty określające rodzaj
zagrożenia użyte
w punkcie 3:

R10: Palny.
R51/53: Toksyczny dla organizmów wodnych; może wywołać długotrwałe negatywne skutki w
środowisku wodnym.
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R65: Szkodliwy: w przypadku połknięcia może spowodować uszkodzenie płuc.
R66: Powtarzające się narażenie może powodować suchość lub pękanie skóry.
R22: Szkodliwy w przypadku połknięcia.
R23/24: Toksyczny w przypadku wdychania i kontaktu ze skórą.
R34: Powoduje oparzenia.
R43: Może wywołać uczulenie przy kontakcie ze skórą.
R50/53: Silnie toksyczny dla organizmów wodnych; może wywołać długotrwałe negatywne
skutki w środowisku wodnym.
Wyłączenie

Powyższe dane są uznawane za poprawne, ale nie przyjmuje się, że uwzględnione zostały

odpowiedzialności

w nich wszystkie fakty; należy więc traktować je wyłącznie jako wytyczne. Firma nie ponosi

prawnej:

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z obchodzenia się lub kontaktu z ww.
produktem. Ponieważ dane warunki użytkowania produktu pozostają poza kontrolą dostawcy,
odpowiedzialność za upewnienie się, że spełnione zostały odpowiednie wymogi prawne, ponosi
użytkownik.

[ostatnia str.]

