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

Numer telefonu alarmowego:

Olej Migdałowy, rafinowany, BP 1973
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. Idetyfikacja zagrożeń
Brak zagrożeń.
3. Skład i informacja o składnikach
Produkt nie znajduje się w żadnym wykazie substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi lub zwierząt,
zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej 548/67, z późn. zmian., jak również substancji, do których określone są
limity ekspozycji.
Nazwa INCI:
Skład:
Numer CAS:
Numer WE (EINECS):
Funkcja:

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
Olej ze słodkich migdałów jest olejem wyciskanym w prasie z pestek migdałowca
gatunku Prunus amygdalus dulcis, Rosaceae. Rafinowany.
8007-69-0/90320-37-9
-/291-063-5
Kondycjonowanie.

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

Nie powoduje podrażnień. Umyć skórę wodą i mydłem.
Zdjąć szkła kontaktowe. Przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15
minut. Jeśli objawy nie ustępują zasięgnąć porady medycznej.
Na ogół pierwsza pomoc jest niepotrzebna. Udać się do lekarza w przypadku
wystąpienia działań niepożądanych.
W normalnej temperaturze nie paruje.

5. Postępowanie w przypadku pożaru
Zalecane środki gaśnicze:
Środki indywidualnej ochrony strażaków:
Szczególne ryzyko narażenia:
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CO2 (gaśnica śniegowa), piana, gaśnica proszkowa. Nie stosować
bezpośredniego strumienia wody na palący się materiał.
Unikać wdychania oparów. Używać odzieży ochronnej i aparatu do
oddychania.
Zamknięte pojemniki mogą wybuchać pod wpływem temperatury.
Należy je schłodzić strumieniem wody.
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6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności:

Wycieki mogą stanowić ryzyko poślizgnięcia. Użyj środków ochrony
indywidualnej (okulary ochronne, buty, odpowiednia odzież ochronna) w
przypadku dużych wycieków.
Trzymać z dala od kanalizacji, gleby, wód powierzchniowych i gruntowych.
Zebrać materiał do pojemników. Następnie powierzchnię zmyć wodą z
detergentem. Utylizować zgodnie z przepisami.

Środki ochrony środowiska:
Medoty oczyszczania:

7. Transport i przechowywanie
Środki ostrożności:
Przechowywanie:

Przestrzegać standardowych zasad BHP. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie
jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym i
wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem. Uważać by nie doszło
do wycieków, co poślizgnięciem.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej
Ochrona dróg oddechowych:
Wentylacja w miejscu pracy:
Ochrona rąk:
Ochrona oczu:
Zasady pracy i higieny:

W normalnych warunkach nie są wymagane specjalne środki.
Normalna.
W normalnych warunkach nie są wymagane specjalne środki.
Okulary ochronne.
Po pracy umyć ręce wodą z mydłem.

9. Właściwości fizykochemiczne
Wygląd:
Kolor:
Zapach:
Rozpuszczalność w wodzie:
pH:
Gęstość względna w temp. 25°C:
Temperatura wrzenia [°C]:
Rozpuszczalność w tłuszczach:

Ciecz w temperaturze pokojowej
Jasno żółty
Słaby, charakterystyczny
Nierozpuszczalny
Neutralny
0,910 – 0,915
>100
Rozpuszcza się w olejach roślinnych

10. Stabilność I reaktywność
Stabilność:

Materiały, których należy unikać:
Niebezpieczne produkty rozkładu:

W normalnych warunkach stabilny. Niebezpieczeństwo rozkładu w
występuje wysokiej temperaturze. Nie stwarza zagrożenia samodzielnie
jak i w kontakcie z wodą.
Silne kwasy, zasady i substancje utleniające.
W trakcie spalania wytwarza się tlenek i dwutlenek węgla oraz inne
niezidentyfikowane związki organiczne. Może powstawać gryzący dym.

11. Informacje toksykologiczne
Produkt nietoksyczny.
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12. Informacje ekologiczne
Środki ostrożności:
Biodegradowalność:

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych.
Produkt biodegradowalny. W normalnych warunkach nie stwarza zagrożenia.

13. Postępowanie z odpadami
Usuwać i utylizować zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi.

14. Informacje o transporcie
Brak ograniczeń w transporcie powietrznym, lądowym i morskim
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny.
16. Pozostałe informacje
Termin przydatności:
Jeśli produkt przechowywany jest w zalecanych warunkach ponowną atestację należy wykonać po 18 miesiącach.
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: 02.12.2013
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