KARTA CHARAKTERYSTYKI
1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa
Nazwa produktu:
Dystrybutor/konfekcjoner:

Numer telefonu alarmowego:

Ekstrakt z pestek grejpfruta (GSE)
Greenaction, NIP: 657 101 12 47, Regon: 260398886
skr. poczt. 133, 25-351 Kielce
kontakt@zielonyklub.pl
112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe),
42 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

2. Identyfikacja zagrożeń
Przestrzegać właściwych procedur postępowania z materiałem.
3. Skład i informacja o składnikach
Nazwa INCI:
Opis:
Numer CAS:
Numer Einecs:
Status materiału:
Dodatki:
FDA:
Zastosowanie kosmetyczne:
Zastosowanie spożywcze:

Glycerin, Citrus Grandis Seed Extract
Naturalny środek przeciwbakteryjny o szerokim spektrum działania, wytwarzany
z nasion i pulpy Citrus Grandis
56-81-5 & 90045-43-5/8016-20-4
200-289-5 & 289-904-6 / Naturalny
Gliceryna roślinna, jakość zgodna z USP (> 50%)
21 CFR 182.20
Konserwant, przeciwbakteryjne
Konserwant, przeciwutleniacz

4. Pierwsza pomoc
Kontakt ze skórą:
Kontakt z oczami:
Połknięcie:
Wdychanie:

Dokładnie umyć wodą z mydłem. Spłukać dużą ilością wody.
Natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.
Skontaktować się z lekarzem jeśli objawy nie ustępują.
Produkt nie jest uważany za niebezpieczny. Zasięgnąć pomocy lekarskiej w
przypadku wystąpienia jakichkolwiek niekorzystnych objawów.
Wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić warunki do odpoczynku. Zasięgnąć
pomocy lekarskiej.

5. Postępowanie w przypadku pożaru
Zalecane środki gaśnicze:
Środki indywidualnej ochrony strażaków:
Szczególne ryzyko narażenia:
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Mgła wodna, piana, CO2 (gaśnica śniegowa), gaśnica proszkowa.
Nie stosować bezpośredniego strumienia wody.
Odzież ochronna i aparaty do oddychania.
Unikać wdychania oparów.
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6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności: Unikać wdychania i bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Używać sprzętu
indywidualnej ochrony (okulary ochronne, wodoodporne-buty, odzież ochronna), zalecane w przypadku dużych
wycieków.
Środki ochrony środowiska: Przechowywać z dala od kanalizacji, gleby, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Metody usuwania: Należy zebrać rozlany materiał za pomocą absorbentów i umieścić w pojemniku na odpady.
7. Transport i przechowywanie
Środki ostrożności:

Przechowywanie:

Ochrona przeciwpożarowa:

Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i zasadami BHP.
Zapewnić odpowiednią wentylację, nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy z
materiałem.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym
suchym i przewiewnym miejscu, chronić przed światłem. Kontakt z powietrzem
ograniczyć do minimum. z dala od środków utleniających, nadmiernego ciepła I
źródeł zapłonu.
Przechowywać z dala od źródeł zapłonu i otwartego ognia. Zastosować środki
ostrożności aby wyeliminować wyładowania elektrostatyczne w miejscu pracy.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej
Ochrona dróg oddechowych:
Wentylacja:
Rękawice ochronne:
Ochrona rąk:
Praca/zasady higieny:

Unikać wdychania par produktu, w miarę możliwości stosować miejscową
wentylację lub używać aparatu oddechowego.
Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.
Unikać kontaktu ze skórą. W razie potrzeby używać z rękawic chemicznie
odpornych.
Używać okularów ochronnych.
Umyć ręce wodą i mydłem po pracy z materiałem.

9. Właściwości fizykochemiczne
Wygląd:
Zapach:
Kolor:
Ciężar właściwy w temp. 20°C:
Temperatura zapłonu:
Rozpuszczalność:
Kwas askorbinowy:
Kwas askorbinowy (%):

Lepka, mobilna ciecz
Charakterystyczny, łagodny cytrusowy
Żółto-brązowy do czerwono-brązowego
1,2 – 1,275
>100°
Woda, alkohol, rozpuszczalniki organiczne
2,5 – 3,5g/100mls
>50

10. Stabilność i reaktywność
Stabilność:
Rozkład:

Nie stwarza istotnych zagrożeń reaktywności. Unikać ekstremalnych temperatur
i kontaktu z silnymi kwasami, zasadami i substancjami utleniającymi.
Może spowodować gryzący dym i opary w czasie spalania. Mogą tworzyć się
tlenek, dwutlenek węgla i inne niezidentyfikowane substancje.

11. Informacje toksykologiczne
Wartość podawana w literaturze:
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LD50 doustnie >5000 mg/kg
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12. Informacje ekologiczne
Produkt ulega naturalnej biodegradacji. Chronić przed przedostaniem się materiału do środowiska.
13. Postępowanie z odpadami
Usuwać i utylizować zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi.
Unikać usuwania do systemów odwadniających i środowiska.
14. Informacje o transporcie
Brak ograniczeń w transporcie powietrznym, lądowym i morskim
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Produkt nie sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny
16. Pozostałe informacje
7 poprawka do Dyrektywy Kosmetycznej: brak ograniczeń.
Termin przydatności: Jeśli produkt przechowywany jest w zalecanych warunkach zaleca się wykonać kontrolę
jakości po 12 miesiącach, a następnie co 3 miesiące. Maksymalny czas przechowywania 36 miesięcy.
Zastrzeżenia:
Informacje zawarte w karcie opracowane zostały zgodnie z najlepszą naszą wiedzą i dotyczą danych typowych dla
tego produktu. Dane uzyskano z aktualnych i wiarygodnych źródeł, ale są dostarczane bez gwarancji, wyraźnych
lub dorozumianych, w odniesieniu do poprawności i dokładności. Dane przedstawiono w celu uwzględnienia
wymogów bezpieczeństwa a nie zagwarantowania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za
ostateczne określenie przydatności produktu. W sytuacji gdy warunki stosowania produktu znajdują się poza
kontrolą dostawcy/producenta odpowiedzialność za przestrzeganie zasad i przepisów oraz bezpieczne stosowanie
produktu spada na nabywcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za straty, uszkodzenia, zniszczenia lub koszty
wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. Zawsze zaleca się wykonanie prób przed
rozpoczęciem produkcji.
Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez
producenta/dostawcę i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dotyczących substancji
niebezpiecznych i preparatów chemicznych.
Data aktualizacji: 15.11.2015
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