POWER OUT CAR BLAST NEW CAR
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 18/10/2017

Data weryfikacji:

:

Wersja: 1.0

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

Identyfikator produktu

Postać produktu

: Mieszanina

Nazwa produktu

: POWER OUT CAR BLAST NEW CAR

Kod produktu

: 15044

Odparowywacz

: Aerozol

1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1.

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do użytku ogólnego
Kategoria głównego zastosowania

: Stosowanie przez konsumentów

Zastosowanie substancji/mieszaniny

: Produkty ochrony samochodowe

1.2.2.

Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji
1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Turtle Wax Europe Limited
4th Floor Alaska House, Atlantic Park,
Dunnings Bridge Road
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom
T +44 151 530 4740
MSDS@turtlewaxeurope.com
1.4.

Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu pogotowia

: +44 151 530 4740
Tylko w godzinach urzędowania 08:30 - 17:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z
Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH)
Aerosol 1 H222;H229
Aerosol 3 H229
Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

2.2.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS02

Hasło ostrzegawcze (CLP)

: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

: H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

: P102 - Chronić przed dziećmi.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50 °C, 122 °F.
P501 - Usuwa zawartość / pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zwroty EUH

: EUH208 - Zawiera TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, DELTA-DAMASCONE. Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dodatkowe zwroty

: UWAGA: Stosować tylko w pojeździe na zewnątrz z dużą wentylacją. Nie używać powyżej 30 °
C. Wyeliminuj wszystkie źródła zapłonu w pobliżu lub w pojeździe. Nie pozostawiaj pojazdu bez
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nadzoru. Użyj jednej puszki na raz. Po użyciu tego produktu pojazd musi być dobrze
wentylowany, otwierając wszystkie drzwi na 10 minut. Używać tylko zgodnie z zaleceniami.

2.3.

Inne zagrożenia

Szkodliwe skutki związane z właściwościami
fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie
człowieka i środowisko.

: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Inne zagrożenia, które nie powodują
zaklasyfikowania

: W normalnych warunkach nieobecne.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1.

Substancje

Nie dotyczy
3.2.

Mieszaniny

Nazwa

Identyfikator produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporządzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

propan-2-ol

(Numer CAS) 67-63-0
(Numer WE) 200-661-7
(Numer indeksowy) 603-117-00-0
(REACH-nr) 01-2119457558-25

1 - 10

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2naphthalenyl)ethanone

(Numer CAS) 54464-57-2
(Numer WE) 259-174-3

0.1 - 1

Aquatic Chronic 1, H410
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317

p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde

(Numer CAS) 80-54-6
(Numer WE) 201-289-8
(REACH-nr) 01-2119485965-18

0.1 - 1

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361f
Aquatic Chronic 2, H411

alpha-iso-Methylionone

(Numer CAS) 127-51-5
(Numer WE) 204-846-3

0.1 - 1

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317

delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

(Numer CAS) 57378-68-4
(Numer WE) 260-709-8

< 0.1

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.

Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - środki ogólnie

: W przypadku złego samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to
możliwe).

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu

: Natychmiast wyjść na świeże powietrze w przypadku inhalacji oparów. W przypadku
wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą

: Umyć skórę wodą i mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami

: Natychmiastowe płukanie dużą ilością wody przez dłuższą chwilę (co najmniej przez 15 minut).
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: W przypadku połknięcia NIE wywoływać wymiotów. Przepłukać usta wodą. Podawać duże
ilości wody do picia. Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku
złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

4.2.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji

: Wdychanie oparów może działać drażniąco na drogi oddechowe. Zawroty głowy, bóle głowy,
mdłości.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze
skórą

: Może powodować podrażnienie skóry, w przypadku długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu.
Może powodować wysuszenie i pęknięcia skóry.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z
oczami

: Może powodować umiarkowane podrażnienie, w tym uczucie pieczenia, bolesne darcie,
zaczerwienienie lub obrzęk.

Symptomy/skutki w przypadku połknięcia

: Połknięcie może powodować podrażnienie żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty i biegunkę.
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4.3.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1.

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

: proszek. Piana. Ditlenek węgla. Piasek/ziemia. Mgła wodna lub drobno rozproszony strumień
wody.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Nie używać strumienia wody.

5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenie pożarowe

: Skrajnie łatwopalny aerozol.

Zagrożenie wybuchem

: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Reaktywny w przypadku pożaru

: Nieznany(a).

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku
pożaru

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów.

5.3.

Informacje dla straży pożarnej

Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru

: Ewakuować teren.

Instrukcje gaśnicze

: Ewakuować teren. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. Stosować
odpowiednie środki do zwalczania pożaru w sąsiedztwie.

Ochrona podczas gaszenia pożaru

: Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat
ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki zaradcze
6.1.1.

: Unikać uwolnienia do środowiska.

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Wyposażenie ochronne

: Używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE). Celem uzyskania dodatkowych
informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".

Procedury awaryjne

: Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. Przewietrzyć strefę rozlewu.
Nie wdychać dymu, par. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

6.1.2.

Dla osób udzielających pomocy

Wyposażenie ochronne

: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Celem uzyskania dodatkowych informacji
patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".

Procedury awaryjne

: Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. Przewietrzyć strefę.
Ewakuować teren. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać oparów/aerozoli.

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska.
6.3.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody usuwania skażenia

: Używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE). Przewietrzyć strefę rozlewu.
Pozostawić pozostały produkt do odparowania. Umieścić pozostałości w beczce celem
usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 13). Używać wyłącznie
nieiskrzących narzędzi.

Inne informacje

: Produkt ten wraz z opakowaniem powinien być usunięty w bezpieczny sposób zgodnie z
miejscowymi przepisami.

6.4.

Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". Patrz sekcja 13 odnośnie usuwania
materiałów lub pozostałości w postaci stałej: „Wskazówki dotyczące usuwania”.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania

: Zachować środki ostrożności podane na etykiecie. Chronić przed dziećmi. Używać wyłącznie w
odpowiednio wietrzonych pomieszczeniach. Nie wdychać dymu, par. Unikać kontaktu ze skórą
i oczami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po
zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Zalecenia dotyczące higieny

: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z
produktem.

7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania

27/03/2018
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Materiały niezgodne

: Bezpośrednie światło słoneczne. Źródła zapłonu.

Miejsce przechowywania

: Chronić przed ciepłem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Materiały pakunkowe

: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

7.3.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Produkty ochrony samochodowe.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.

Parametry dotyczące kontroli

propan-2-ol (67-63-0)
Polska

Nazwa miejscowa

Propan-2-ol (izopropylowy alkohol)

Polska

NDS (mg/m³)

900 mg/m³

Polska

NDSCh (mg/m³)

1200 mg/m³

8.2.

Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

: Zapewnić odpowiednią wentylację.

Osobiste wyposażenie ochronne

: Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania.

Materiały na ubrania ochronne

: Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania

Ochrona rąk

: Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania

Ochrona oczu

: Ochrona oczu jest niezbędna w przypadku, gdy istnieje ryzyko ochlapania lub opryskania
płynem

Ochrona skóry i ciała

: Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania

Ochrona dróg oddechowych

: Niekonieczne, jeżeli wentylacja jest wystarczająca

Kontrola narażenia środowiska

: Unikać uwolnienia do środowiska.

Kontrola narażenia konsumentów

: Przed użyciem przeczytać etykietę.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

: Ciecz

Wygląd

: Aerozol.

Barwa

: Bezbarwny.

Zapach

: Charakterystyczny.

Próg zapachu

: Brak danych

pH

: Brak danych

Szybkość parowania względne (octan butylu=1)

: Brak danych

Temperatura topnienia

: Nie dotyczy

Temperatura krzepnięcia

: Brak danych

Temperatura wrzenia

: Brak danych

Temperatura zapłonu

: Brak danych

Temperatura samozapłonu

: Brak danych

Temperatura rozkładu

: Brak danych

Palność (ciała stałego, gazu)

: Skrajnie łatwopalny aerozol.

Prężność par

: Brak danych

Gęstość względna pary w temp. 20 °C

: Brak danych

Gęstość względna

: 0.864

Rozpuszczalność

: Brak danych

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log
Pow)

: Brak danych

Lepkość, kinematyczna

: Brak danych

Lepkość, dynamiczna

: Brak danych

Właściwości wybuchowe

: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Właściwości utleniające

: Nie dotyczy.

Granica wybuchowości

: Brak danych

9.2.

Inne informacje

Brak dodatkowych informacji
27/03/2018
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.

Reaktywność

Skrajnie łatwopalny aerozol.
10.2.

Stabilność chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.
10.3.

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.
10.4.

Warunki, których należy unikać

Chronić przed nieizolowanym płomieniem, gorącą powierzchnią oraz źródłem zapłonu.
10.5.

Materiały niezgodne

Czynnik utleniający. Silne kwasy.
10.6.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra
propan-2-ol (67-63-0)
LD50 doustnie
LD50 przez skórę

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)
4396 mg/kg masy ciała
12800 mg/kg masy ciała

p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde (80-54-6)
LD50 doustnie
1390 mg/kg masy ciała
LD50 przez skórę
> 5000 mg/kg masy ciała
delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (57378-68-4)
LD50 doustnie
1400 mg/kg masy ciała
Działanie żrące/drażniące na skórę

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)
na oczy
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub
skórę

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Działanie rakotwórcze

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Zagrożenie spowodowane aspiracja

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

POWER OUT CAR BLAST NEW CAR
Odparowywacz

Aerozol

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.

Toksyczność

Ekologia - ogólnie

: Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym.

Ekologia - woda

: Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym.

propan-2-ol (67-63-0)
LC50 dla ryby 1
EC50 inne organizmy wodne 1
EC50 inne organizmy wodne 2

9640 mg/l
13299 mg/l EC50 waterflea (48 h)
> 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde (80-54-6)
LC50 dla ryby 1
2.2 mg/l
EC50 inne organizmy wodne 1
10.7 mg/l EC50 waterflea (48 h)
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POWER OUT CAR BLAST NEW CAR
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

12.2.

Trwałość i zdolność do rozkładu

POWER OUT CAR BLAST NEW CAR
Trwałość i zdolność do rozkładu
12.3.

Brak danych.

Zdolność do bioakumulacji

POWER OUT CAR BLAST NEW CAR
Zdolność do bioakumulacji
12.4.

Nie ustalono.

Mobilność w glebie

POWER OUT CAR BLAST NEW CAR
Ekologia - gleba
12.5.

Brak danych.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji
12.6.

Inne szkodliwe skutki działania

Inne szkodliwe skutki działania

: Nieznane.

dodatkowe informacje

: Nie są znane żadne inne skutki

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów

Przepisy lokalne (odpady)

: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metody unieszkodliwiania odpadów

: Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i
zbiórki odpadów.

Zalecenia dotyczące usuwania
produktu/opakowania

: Pojemnik pod ciśnieniem: Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Usuwać w
bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Nie przekłuwać ani nie spalać,
nawet po zużyciu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1.
1950

IMDG
Numer UN (numer ONZ)
1950

14.2.
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
AREOZOLE
AEROSOLS

IATA

ADN

RID

1950

1950

1950

Aerosols, flammable

AREOZOLE

AREOZOLE

2.1

2.1

2.1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Produkt niebezpieczny dla
środowiska : Nie

Produkt niebezpieczny dla
środowiska : Nie

Produkt niebezpieczny
dla środowiska : Nie

Opis dokumentu przewozowego
UN 1950 AREOZOLE, 2.1,
UN 1950 AEROSOLS, 2.1
(D)
14.3.
2.1

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
2.1

14.4.
Grupa pakowania
Nie dotyczy

Nie dotyczy

14.5.
Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla
Produkt niebezpieczny dla
środowiska : Nie
środowiska : Nie
Ilości wyłączone : Nie

Brak dodatkowych informacji
14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

- Transport lądowy
Kod klasyfikacyjny (ADR)

: 5F

Przepisy szczególne (ADR)

: 190, 327, 344, 625

Ograniczone ilości (ADR)

: 1l

Ilości wyłączone (ADR)

: E0

Instrukcje dotyczące opakowania (ADR)

: P207, LP02

Przepisy szczególne dotyczące opakowania
(ADR)

: PP87, RR6, L2
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POWER OUT CAR BLAST NEW CAR
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

Specjalne przepisy związane z opakowaniem
razem (ADR)

: MP9

Kategoria transportu (ADR)

: 2

Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
paczki (ADR)

: V14

Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
: CV9, CV12
ładowania wyładowywania i obsługiwania (ADR)
Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
eksploatacja (ADR)

: S2

Kod ograniczeń przejazdu przez tunele (ADR)

: D

- transport morski
Przepisy szczególne (IMDG)

: 63, 190, 277, 327, 344, 959

Ograniczone ilości (IMDG)

: SP277

Ilości wyłączone (IMDG)

: E0

Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG)

: P207, LP02

Przepisy szczególne dotyczące opakowania
(IMDG)

: PP87, L2

Nr EmS (Ogień)

: F-D

Nr EmS (Rozlanie)

: S-U

Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG)

: Żadne(a)

Nr MFAG

: 126

- Transport lotniczy
Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty
pasażerskie i towarowe (IATA)

: E0

Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i : Y203
towarowych (IATA)
Maksymalna ilość netto w przypadku
: 30kgG
ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i
towarowych (IATE)
Instrukcje dot. opakowania dla samolotów
pasażerskich i towarowych (IATA)

: 203

Maksymalna ilość netto w przypadku
: 75kg
ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i
towarowych (IATE)
Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla
samolotów towarowych (IATA)

: 203

Maksymalna ilość netto wyłącznie dla
samolotów towarowych (IATA)

: 150kg

Przepisy szczególne (IATA)

: A145, A167, A802

Kod ERG (IATA)

: 10L

- Transport śródlądowy
Kod klasyfikacyjny (ADN)

: 5F

Przepisy szczególne (ADN)

: 190, 327, 344, 625

Ograniczone ilości (ADN)

: 1L

Ilości wyłączone (ADN)

: E0

Wymagane wyposażenie (ADN)

: PP, EX, A

Wentylacja (ADN)

: VE01, VE04

Liczba niebieskich stożków/świateł (ADN)

: 1

Zakaz transportu (ADN)

: Nie

Nie podlega ADN

: Nie

- Transport kolejowy
Kod klasyfikacyjny (RID)

: 5F

Przepisy szczególne (RID)

: 190, 327, 344, 625

Ograniczone ilości (RID)

: 1L

Ilości wyłączone (RID)

: E0

Instrukcje dotyczące opakowania (RID)

: P207, LP02

Przepisy szczególne dotyczące opakowania
(RID)

: PP87, RR6, L2
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POWER OUT CAR BLAST NEW CAR
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

Specjalne przepisy związane z opakowaniem
razem (RID)

: MP9

Kategoria transportu (RID)

: 2

Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
paczki (RID)

: W14

Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
ładowania wyładowywania i obsługiwania (RID)

: CW9, CW12

Przesyłki ekspresowe (RID)

: CE2

Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID)

: 23

Zabroniony przewóz (RID)

: Nie

14.7.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1.

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1.

Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH
Alergenne substancje zapachowe > 0,01%:
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
BENZYL SALICYLATE
COUMARIN
LINALOOL
AMYL CINNAMAL
HEXYL CINNAMAL
Rozporządzenie w sprawie detergentów : Karta składnika:
Składnik
Gazy z ropy naftowej, skroplone, Gaz z ropy naftowej, [Złożona mieszanina węglowodorów
wytworzona przez destylację surowego oleju. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów
węgla zasadniczo w zakresie C3 do C7 i wrze w zakresie ok. od -40 °C do 80 °C (-40 °F do
176 °F).]
ISOPROPYL ALCOHOL
Parfum
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
BENZYL SALICYLATE
LINALOOL
HEXYL CINNAMAL
COUMARIN
AMYL CINNAMAL
Rozporządzenie w sprawie detergentów : Oznakowanie dotyczące zawartości:
Składnik
kompozycje zapachowe
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
BENZYL SALICYLATE
COUMARIN
LINALOOL
AMYL CINNAMAL
HEXYL CINNAMAL
15.1.2.

Numer CAS
68476-85-7

%
>=10%

67-63-0

1 - 10%
1 - 10%
0.1 - 1%
0.1 - 1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%
<0.1%

80-54-6
127-51-5
118-58-1
78-70-6
101-86-0
91-64-5
122-40-7

%

Przepisy krajowe

Dyrektywa Seveso 2012/18/UE
15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak oceny bezpieczeństwa chemicznego przeprowadzana

SEKCJA 16: Inne informacje
Oznaki zmian:
27/03/2018
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POWER OUT CAR BLAST NEW CAR
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

Skład/informacja o składnikach.
2.2

Skład/informacja o
składnikach

Zmodyfikowano

Update to allergens.

Źródła danych

: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Inne informacje

: Informacje zawarte w karcie charakterystyki są oparte na naszej aktualnej wiedzy i mają na
celu opis produktu wyłącznie w celach związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną
środowiska. Dlatego nie należy go interpretować jako gwarantującego jakąkolwiek określoną
właściwość produktu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji ani za jakiekolwiek
konsekwencje w ich wykorzystaniu. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z
kartą charakterystyki.

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Acute Tox. 4 (Oral)
Aerosol 1
Aerosol 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
Repr. 2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Skin Sens. 1A
Skin Sens. 1B
STOT SE 3
H222
H225
H229
H302
H315
H317
H319
H336
H361f
H400
H410
H411
EUH208

Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4
Aerozol, Kategoria 1
Aerozol, Kategoria 3
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre kategoria 1
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo - zagrożenie przewlekłe kategoria 1
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe kategoria 2
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożeń 2
Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
Działanie uczulające na skórę, kategoria 1
Działanie uczulające na skórę, kategoria 1A
Działanie uczulające na skórę, kategoria 1B
Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie Kategoria 3,
narkotyczne
Skrajnie łatwopalny aerozol.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zawiera TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, BUTYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, DELTA-DAMASCONE. Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

SDS EU TURTLEWAX
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego
nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu
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