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1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU  

Nazwa handlowa: OLEJ DO NISZCZAREK 

Wzór chemiczny: brak 

Numer CAS: 8002-13-9 

Numer WE: 232-299-0 

Numer rejestracji: zwolniony 

 
1.2. SKŁAD 

 

Nazwa chemiczna Numer CAS Numer WE Numer indeksowy 

RESOL 35250 8002-13-9 232-299-0  

 
2. DYSTRYBUTOR 

DOSTAWCA: 

ECOCHEM S.C.  

ul. Rzeźnicka 8, 42-200 Częstochowa  

tel.: 34 361 63 35 
e-mail: a.partyka@ecochemical.pl  
 

3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

Postać: ciecz 

Barwa: przeźroczysta, jasnożółta lub żółta 

Zapach: nikły, swoisty 

Temperatura zapłonu: >300°C 

Gęstość: 0,900-0,915 g/cm3 

Rozpuszczalność 

w wodzie: nierozpuszczalny 

w rozpuszczalnikach organicznych: dobrze rozpuszczalny 

Wartość pH: obojętny 

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY 

- Kontakt z oczami: Przepłukać oczy wodą. 

- Kontakt ze skórą: Zmyć wodą z mydłem. 

- Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. 

- Połknięcie: Nie są wymagane szczególne środki. 

5. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 

5.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 

Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Usunąć źródła zapłonu (nie palić 

tytoniu, źródła iskrzenia, pochodnie itp.). Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń zamkniętych. 

Substancja palna. Temperatura zapłonu powyżej 300°C. W środowisku pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne gazy: 

tlenki węgla, akroleina. 

 

5.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH 

WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI 
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Substancję przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchym, chłodnym miejscu (przechowywanie oleju w 

chłodnym miejscu ogranicza szybkość jego utleniania). Unikać przechowywania w pojemnikach z dużą ilością powietrza 

nad olejem. Otwarte pojemniki starannie zamykać i trzymać pionowo w celu zapobieżenia wyciekom. 

Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia zabezpieczającą przed obcymi zapachami. 

Materiały, których należy unikać: mocne utleniacze, mocne kwasy, mocne zasady, herbicydy, halogeny. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

6.1. ŚRODKI GAŚNICZE 

dwutlenek węgla (CO2), proszek 

Nieodpowiednie środki gaśnicze: woda. 

Specjalny sprzęt ochronny nie jest wymagany. 

7. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

7.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W 

SYTUACJACH AWARYJNYCH 

Brak szczególnych wymagań. Produkt nietoksyczny, pochodzenia roślinnego ulegający biodegradacji. 

7.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nie dopuścić do dostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntowych. 

7.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO 

USUWANIA SKAŻENIA 

Rozlaną ciecz zasypać niepalnym adsorbentem lub inną niepalną substancją wiążącą ciecze np. piasek. Zebrać do 

szczelnego pojemnika, przekazać do utylizacji. Oczyścić zanieczyszczony teren. Nie chodzić po rozlanym produkcie - 

ryzyko poślizgnięcia. 

Duże wycieki: jeżeli to możliwe przykryć pianą w celu ograniczenia ryzyka pożaru. W razie przedostania się do 

wodny, ograniczyć wyciek pływającymi barierami. Stosowanie środków dyspergujących może być zalecone tylko przez 

eksperta lub upoważnione władze lokalne. 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Brak szczególnych wymagań dotyczących transportu. 

9. OPAKOWANIA 

125 ml 

200 ml 

10. INNE INFORMACJE 

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Niemniej jednak dostarczone 

zostały bez żadnych gwarancji co do ich dokładności. Warunki i metody obchodzenia się, przechowywania, stosowania i 

usuwania produktu znajdują się poza naszą kontrolą i nie należą do naszych kompetencji. Z tego też powodu, między 

innymi, odmawiamy przyjęcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty, zniszczenia czy koszty wynikłe z 

obchodzenia się, przechowywania lub usuwania produktu.  

Niniejsza karta powinna być wykorzystywana jedynie dla tego produktu. 


