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1. Identyfikacja substancji/preparatu 
 Identyfikacja przedsi�biorstwa 

Nazwa produktu ................ Statoil DesmoldWay GC 100  

Zastosowanie..................... Ogniotrwały koncentrat do pokrywania form. 

Producent /importer ...................Statoil Poland Sp. z o. o. 

Adres ...............................................................ul. Lubla�ska 38 

Kod i miasto ..........................................31-476 Kraków 

Telefon ..........................................................+48 12 415 70 00 

Telefon alarmowy ..........................+48 12 415 70 00 czynny od poniedziałku do pi�tku w godzinach 7.30-15.30 

E-mail ............................................................ olejesmarowe@statoil.com 

Fax ......................................................................+48 12 415 71 00 

Kontakt .........................................................Tomasz Piergies 

Odpowiedzialny za import .Jakub Adamus 

Osoba/dział odpowiedzialny za kart� charakterystyki....... Dział Wsparcia Technicznego 

2. Identyfikacja zagro�e� 
 
Zagro�enia dla człowieka 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny 
 
Zagro�enia dla �rodowiska 
Produkt nie jest niebezpieczny dla �rodowiska. 
 
Inne zagro�enia 
Nie ma 
 

3. Skład i informacja o składnikach 

Brak substancji niebezpiecznych.zgodnie z dyrektyw� 67/548/CEE. 

4. Pierwsza pomoc 
Wdychanie: Osob� poszkodowan� natychmiast wyprowadzi� z zanieczyszczonego obszaru.Niezwłocznie zasi�gn�� 
porady lekarza. 
Kontakt ze skór�: Przemy� skór� wod� z mydłem. 

Kontakt z oczami: Natychmiast  przemy� wod� przynajmniej przez 10 minut. Zasi�gn�� porady lekarza. 

5. Post�powanie w przypadku po�aru 
Zalecany �rodek 
Piana, dwutlenek w�gla, woda. 
 
Szczególne wyposa�enie podczas walki z ogniem 
Nale�y unika� oparów, nale�y u�y� aparatury do oddychania. 
 

6. Post�powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do �rodowiska 
�rodki ochrony indywidualnej 
Nale�y przestrzega� ogólnych zasad bezpiecze�stwa i higieny. Zadba� o dobr� wentylacj�. Unika� kontaktu z oczami 
i skór�. U�ywa� �rodków ochrony osobistej zgodnie z pkt 8 karty. 
 
Niezb�dne �rodki w zakresie ochrony �rodowiska 
Nie wprowadza� do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia wi�kszych ilo�ci 
preparatu nale�y poczyni� kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia si� w �rodowisku naturalnym. 
W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior albo uj�� wody nale�y niezwłocznie powiadomi� odpowiednie słu�by 
ratownicze. 
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Metody czyszczenia oraz zbierania odpadów 
Produkt zebra� za pomoc� materiałów wchłaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wi���ce, 
krzemionka, trociny itp.) i umie�ci� w kontenerach na odpady. Zebrany materiał potraktowa� jak odpady i dalej  
post�powa� wg pkt 13. Oczy�ci� ska�one miejsce. 
 

7. Post�powanie z substancj�/preparatem i jej/jego magazynowanie 
Post�powanie z preparatem 
Pracowa� zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa i higieny. Unika� wdychania oparów pochodz�cych z produktu stosowa� 
aparatur� oddechow�.  
Magazynowanie 
Przechowywa� w szczelnie zamkni�tych pojemnikach. Magazynowa� w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

8. Kontrola nara�enia i �rodki ochrony indywidualnej 
Warto�ci graniczne nara�ania 
Produkt nie posiada w swoim składzie komponentów podlegaj�cych kontroli nara�ania. 
Kontrola nara�enia �rodowiska 
Nie nale�y dopu�ci� do przedostania si� du�ych ilo�ci produktu do wód gruntowych, kanalizacji, �cieków lub gleby. 

9. Własno�ci fizyczne i chemiczne 

Stan skupienia .................................................. ciecz 
Kolor ............................................................................ jasny biały 
pH ............................................................................................  11,5 
Rozpuszczalnos� w wodzie ....... rozpuszczalny  

10. Stabilno�� i reaktywno�� 

Stabilno�� ....................................................................................................................................Chemicznie stabilny w warunkach normalnych. 

Materiały niebezpieczne.....................................................bez specjalnych zalece� 

Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego .........brak 

11. Informacje toksykologiczne 

Ogólne 

Wdychanie ................................ W przypadku nadmiernego nara�enia na opary mog� wyst�powa� podra�nienia oczu  
i układu oddechowego. 

Brak informacji o toksyczno�ci składników produktu w przypadku w�tpliwo�ci patrz punkt 3. 

12. Informacje ekologiczne 

Unika� wycieków do �rodowiska 
 

13. Post�powanie z odpadami 

Procedury dotycz�ce usuwania musz� byc zgodne z lokalnymi rozporz�dzeniami. 

Numer odpadu: 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 

puste opakowania z tworzyw sztucznych, puste opakowania z metali. 

14. Informacje o transporcie 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny przy transporcie. 
 

15. Informacje dotycz�ce przepisów prawnych 
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Oznakowanie:                                             

Brak Oznaczenia                                                                          
Zastosowane przepisy krajowe 
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z pó�niejszymi 
zmianami). 
Rozporzadzenie MZ z 13 listopada 2007 r. w sprawie kart charakterystyki (Dz. U. Nr 215; poz. 1588). 
Rozporz�dzenie MZ z dnia 4 wrze�nia 2007 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222). 
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze�nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacj� i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674). 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa� substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 wraz z pó�n. zm.). 
Rozporz�dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e�  czynników 
szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pó�n. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769 
z 2005 r, Dz. U. Nr 161, poz. 1142 z 2007 r). 
O�wiadczenie Rz�dowe z dnia 23 marca 2007 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 99, poz. 667). 
Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78). 
Rozporz�dzenie MO� z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
Rozporz�dzenie MGiP z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie ogranicze�, zakazów lub 
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz 
zawieraj�cych je produktów (Dz. U. Nr 39, poz. 372 z 2005 r. wraz z pó�n. zmianami). 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga� dla �rodków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.). 
Inne zastosowane przepisy 
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 rozporz�dzenie Komisji (WE) 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. 
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli�enia przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych odnosz�cych si� do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych. 
2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniaj�ca po raz drugi dyrektyw� 91/155/EWG okre�laj�c� 
i ustanawiaj�c� szczegółowe uzgodnienia dotycz�ce systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych 
w zwi�zku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnosz�ca si� do 
substancji niebezpiecznych w zwi�zku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz danych dotycz�cych 
bezpiecze�stwa). 
2004/73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowuj�ca po raz dwudziesty dziewi�ty do post�pu technicznego 
dyrektyw� Rady 67/548/EWG w sprawie zbli�enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnosz�cych si� do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji niebezpiecznych. 
2006/8/WE Dyrektywa Komisji z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniaj�ca, w celu dostosowania do post�pu technicznego, 
zał�czniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosz�cej si� do zbli�enia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa�stw Członkowskich odnosz�cych si� do klasyfikacji, pakowania 

i etykietowania preparatów niebezpiecznych. 

 

16. Inne informacje 

Na podstawie: rozporz�dzenia ministra zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. (dz. U. Nr 140, poz. 1171), Rozporz�dzenie zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego: Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 14 grudnia 2004 (Dz. U. z 2005, Nr 2 poz. 8), na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. O 
substancjach i preparatach chemicznych (dz. U. Nr 11, poz. 84, nr 100, poz. 1085, nr 123, poz. 1350 i nr 125, poz. 1367 
oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145).  

Dost�pno��: informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny by� dost�pne dla wszystkich maj�cych kontakt z 
produktem. 

�ródła informacji 

Informacje zamieszczone w niniejszej karcie charakterystyki zostały uzyskane ze �ródeł godnych zaufania. Informacje te 
jednak s� przekazywane bez gwarancji uwa�anych za wi���ce (po�rednich lub bezpo�rednich). Poza mo�liwo�ci� naszej 
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kontroli znajduje si� magazynowanie, stosowanie, likwidacja, a tak�e warunki i sposoby obchodzenia si� z tym materiałem. 
Z tych przyczyn nie mo�emy ponosi� odpowiedzialno�ci za straty, zniszczenia i koszty, które wynikaj� lub s� w inny sposób 
zwi�zane z magazynowaniem, stosowaniem, likwidacj�, czy sposobem obchodzenia si� z materiałem. Niniejsza karta 
została przygotowana jedynie w celu dostarczenia informacji z zakresu nara�enia zdrowia, bezpiecze�stwa i ochrony 
�rodowiska. Nie jest to specyfikacja produktu i nie mo�e by� uwa�ana za przedstawienie danych wyst�puj�cych w 
specyfikacji. 

Uwagi 

Dalszych informacji technicznych o produkcie prosz� szuka� w katalogu technicznym Statoil Poland lub bezpo�rednio pod 
numerem +48 12 415 70 00 wew. 302, 303. 

Egzemplarz aktualny nienadzorowany 

Przedstawione tu informacje zebrano ze �ródeł, które według najlepszej wiedzy Statoil Poland Sp. z oo. Ocenione mog� 
by� jako rzetelne i dokładne; jednak�e, Statoil Poland Sp. z o.o. nie udziela �adnych gwarancji, czy to bezpo�rednio czy 
w sposób zrozumiały co do PRZYDATNO�CI PRODUKTU DO DANEGO CELU, w oparciu o te dane lub wyniki uzyskane 
na ich podstawie. Statoil Poland Sp. z oo. nie przyjmuje odpowiedzialno�ci za obra�enia poniesione przez odbiorców lub 
osoby trzecie ani za �adne szkody materialne; wszelkie ryzyko ponosi odbiorca. 

Kart� opracował: Tomasz Piergies 

 


