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

Masło kakaowe, naturalne
Greenaction, ul. Śniadeckich 22/8, 25-366 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 do substancji, do których określone
są limity ekspozycji.
Nazwa INCI:
Skład:
Numer CAS:
Numer WE:
Zastosowanie kosmetyczne:

Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter
Ekstrakt z nasion kakaowca Theobroma cacao, Sterculiaceae.
84649-99-0 / 8002-31-1
283-480-6 / Zmiękczające, odżywiające i chroniące skórę, maski

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

Nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale w razie potrzeby przemyć wodą z
mydłem.
Przepłukać dużą ilością wody, w razie potrzeby zasięgnąć porady medycznej.
Nie ma bezpośredniego zagrożenia.
Nie ma bezpośredniego zagrożenia.

5. Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze:

Dwutlenek węgla, piany odporne na alkohol, proszek, suche obojętne środki
gaśnicze.
Niepolecane środki gaśnicze:
Woda.
Procedury w przypadku pożaru: W razie niedostatecznej wentylacji używać odpowiedniego sprzętu do
oddychania.
Szczególne ryzyko narażenia:
Mgły olejowe mogą być niebezpieczne. W przypadku długiego ogrzewania
w wysokiej temperaturze może się wydzielać akroleina.
Środki ochrony:
Standardowe.
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji. Do absorbcji wycieków
używać piasku i innych materiałów niepalnych. Zebrać mechanicznie i utylizować zgodnie z przepisami krajowymi i
lokalnymi.
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7. Transport i przechowywanie
Obsługa:
Niekompatybilne materiały:
Przechowywanie:

Używać odzieży ochronnej i okularów ochronnych.
Przechowywać z dala od środków utleniających, nadmiernego ciepła I źródeł
zapłonu.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25ºC, w
wentylowanym pomieszczeniu. Po wyjęciu z oryginalnych opakowań jeśli
produkt ma być dalej przechowywany zaleca się w miarę możliwości ponownie
umieścić w szczelnym pojemniku. Nie dziurawić, nie przesuwać i nie rzucać
opakowań z produktem.

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

Nie ma potrzeby używania specjalnych aparatów do oddychania.
Normalna.
Używać odpowiednich rękawic ochronnych.
Okulary ochronne z osłonami bocznymi.
Normalna odzież ochronna, buty odporne na poślizg w miejscach, w których
mogą wystąpić wycieki.

9. Właściwości fizykochemiczne
Wygląd:
Zapach:
Temperatura wrzenia:
Wartość pH:
Właściwości utleniające:
Temperatura zapłonu [°C]:
Palność:
Właściwości wybuchowe:
Gęstość par:
Temperatura topnienia/zakres [°C]:
Szybkość parowania:
Temperatura samozapłonu:
Gęstość względna w temp. 60°C:

W temperaturze pokojowej ciało stałe, koloru jasnożółtego
Mniej lub bardziej intensywny zapach czekolady
b.d.
Nie dotyczy
Unikać narażenia na działanie powietrza
>250
Unikać otwartego ognia
Brak
b.d.
30 – 36
b.d.
b.d.
0,9 – 0,91

10. Stabilność I reaktywność
Stabilność:
Niezgodność z różnymi substancjami:
Niebezpieczne produkty rozkładu:
Niebezpieczna reakcja polimeryzacji:

Stabilny
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami
Tlenek węgla, dwutlenek węgla. Drażniące gazy
Nie zachodzi

11. Informacje toksykologiczne
Toksyczność długoterminowa:
Trwałość i zdolność do rozkładu:
Zdolność do bioakumulacji:
Inne działania nieporządane:

Nie stwierdzono
b.d.
Nie występuje
Nie stwierdzono
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12. Informacje ekologiczne
Ekotoksyczność:

Materiał łatwo ulega biodegradacji i jest mało prawdopodobne aby gromadził
się w środowisku wodnym. Odprowadzanie dużych ilości do środowiska
wodnego może być szkodliwe dla organizmów wodnych poprzez powodowanie
niedoboru tlenu.

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 sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny
16. Pozostałe informacje
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: 18.06.2014
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