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KARTA CHARAKTERYSTYKIKARTA CHARAKTERYSTYKIKARTA CHARAKTERYSTYKIKARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

SPÓŁKI/PRZEDSI

SPÓŁKI/PRZEDSISPÓŁKI/PRZEDSI

SPÓŁKI/PRZEDSIĘ

ĘĘ

ĘBIORSTWA

BIORSTWABIORSTWA

BIORSTWA

11.Identyfikator produktu

Identyfikator produktuIdentyfikator produktu

Identyfikator produktu

Nazwa produktu : VANILLA 

Kod produktu : R46433.

12.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneIstotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Mieszanina substancji wonnych.

13.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiDane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

14.Numer telefonu alarmowego : +33 (0) 4 92 42 42 61.

Numer telefonu alarmowego : +33 (0) 4 92 42 42 61.Numer telefonu alarmowego : +33 (0) 4 92 42 42 61.

Numer telefonu alarmowego : +33 (0) 4 92 42 42 61.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGRO

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROSEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGRO

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻ

ŻŻ

ŻE

EE

EŃ

ŃŃ

Ń

21.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja substancji lub mieszaninyKlasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Działanie  drażniące  na  skórę,  Kategoria  2  (Skin  Irrit.  2,  H315).  Poważne

uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318). Działanie uczulające na

skórę, Kategoria 1B (Skin Sens. 1B, H317).

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo - zagrożenie przewlekłe, Kategoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411).

Ta mieszanina nie stanowi zagrożenia fizycznego. Porównać zalecenia dotyczące innych produktów obecnych w pomieszczeniu.

22.Elementy oznakowania

Elementy oznakowaniaElementy oznakowania

Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia :

GHS07 GHS05 GHS09

Hasło ostrzegawcze : 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Identyfikatory produktu :

EC 250-954-9 4-TERT.BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE

EC 203-273-6 ANISYL ALCOHOL

EC 227-813-5 D-LIMONENE

EC 202-086-7 COUMARIN

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :



H315 Działa drażniąco na skórę.
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H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Zapobieganie :

P261 Unikać wdychania gazu lub par cieczy.

P264 Dokładnie umyć skóra po użyciu.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Reagowanie :

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się lekarzem.

2.3. Inne zagrożenia

2.3. Inne zagrożenia2.3. Inne zagrożenia

2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzających szczególnie duże obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liście opublikowanej przez Europejską Agencję 

Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporządzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table mieszanina nie spełnia kryteriów mieszanin PBT lub

vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzania REACH (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3 : SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

SEKCJA 3 : SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH SEKCJA 3 : SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

SEKCJA 3 : SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.2. 

3.2. 3.2. 

3.2. 

Mieszaniny

MieszaninyMieszaniny

Mieszaniny

Skład :

Skład :Skład :

Skład :

Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %

CAS: 84-66-2 EC: 201-550-6

REACH: 01-2119486682-27-xxxx

[1] 25 <= x % < 50

DIETHYL PHTHALATE

CAS: 32210-23-4

EC: 250-954-9

REACH: 01-2119976286-24-xxxx 4-

TERT.BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE

GHS07, GHS09 Wng

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 2, H411

10 <= x % < 25

CAS: 1331-83-5 EC: 

215-562-4

ANISYL ACETATE

GHS07 Wng

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Irrit. 2, H315

2.5 <= x % < 10

CAS: 140-11-4 

EC: 205-399-7

[1] 2.5 <= x % < 10

BENZYLACETATE

CAS: 88-41-5

EC: 201-828-7

REACH: 01-2119970713-33-xxxx

GHS09

Wng

Aquatic Chronic 2, H411

2.5 <= x % < 10

2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE

CAS: 105-13-5

EC: 203-273-6

ANISYL ALCOHOL

GHS05, GHS07

Dgr

Acute Tox. 4, H302

Skin Sens. 1B, H317

Eye Dam. 1, H318

2.5 <= x % < 10

CAS: 5989-27-5

EC: 227-813-5

REACH: 01-2119529223-47-xxxx D-

LIMONENE

GHS08, GHS02, GHS07, GHS09

Dgr

Asp. Tox. 1, H304

Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, 

H400 M Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1

2.5 <= x % < 10

CAS: 151-05-3 

EC: 205-781-3

Aquatic Chronic 3, H412 2.5 <= x % < 10

DIMETHYL BENZYL CARBINYL ACETATE

CAS: 91-64-5

EC: 202-086-7

GHS07

Wng

Acute Tox. 4, H302

1 <= x % < 2.5

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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REACH: 01-2119943756-26-xxxx 

COUMARIN

Skin Sens. 1B, H317
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CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4

REACH: 01-2119480433-40-xxxx

BUTYLATED HYDROXYTOLUENE

GHS09 Wng

Aquatic Acute 1, H400 M 

Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410 M 

Chronic = 1

[1] 1 <= x % < 2.5

INDEX: 607-130-00-2

CAS: 123-92-2

EC: 204-662-3

REACH: 01-2119548408-32-xxxx 

ISOPENTYLACETATE

GHS02

Wng

Flam. Liq. 3, H226 

EUH:066

C

[1]

1 <= x % < 2.5

CAS: 121-32-4 EC: 

204-464-7

ETHYL VANILLIN

GHS07 Wng

Eye Irrit. 2, H319

1 <= x % < 2.5

CAS: 106-27-4 EC: 203-

380-8

ISOAMYL BUTYRATE

GHS02 Wng

Flam. Liq. 3, H226 Aquatic 

Chronic 3, H412

1 <= x % < 2.5

CAS: 7212-44-4

EC: 230-597-5

REACH: 01-2119457636-29-xxxx 

NEROLIDOL (ISOMER UNSPECIFIED)

GHS07, GHS09

Wng

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Acute 1, H400 M 

Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410 M 

Chronic = 1

1 <= x % < 2.5

CAS: 142-19-8

EC: 205-527-1

REACH: 01-2119488961-23-xxxx

ALLYL HEPTYLATE (ALLYL HEPTANOATE)

GHS06, GHS09

Dgr

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H331 Acute 

Tox. 3, H301 Aquatic 

Chronic 3, H412 Aquatic 

Acute 1, H400 M Acute = 1

1 <= x % < 2.5

CAS: 123-68-2

EC: 204-642-4

ALLYL HEXANOATE (ALLYL CAPROATE)

GHS06, GHS09

Dgr

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H301 Acute 

Tox. 3, H331 Aquatic 

Chronic 3, H412 Aquatic 

Acute 1, H400 M Acute = 1

1 <= x % < 2.5

CAS: 131-57-7 EC: 205-031-5

REACH: 01-2119976330-39-xxxx 

BENZOPHENONE, 3-

GHS09

Wng

Aquatic Acute 1, H400 M 

Acute = 1

Aquatic Chronic 1, H410 M 

Chronic = 1

0 <= x % < 1

Informacja o składnikach :

Informacja o składnikach :Informacja o składnikach :

Informacja o składnikach :

[1] Substancja, dla której istnieją limity narażenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4 : 

SEKCJA 4 : SEKCJA 4 : 

SEKCJA 4 : Ś

ŚŚ

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

RODKI PIERWSZEJ POMOCYRODKI PIERWSZEJ POMOCY

RODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie wątpliwości lub jeśli objawy się utrzymują, zawsze należy wezwać lekarza. NIGDY nie 

wywoływać wymiotów u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy W 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy W 4.1. Opis środków pierwszej pomocy W 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy W 

wypadku zanieczyszczenia oczu :

wypadku zanieczyszczenia oczu :wypadku zanieczyszczenia oczu :

wypadku zanieczyszczenia oczu :

Trzymając uniesione powieki, przemywać starannie miękką, czystą wodą przez 15 minut.

Bez względu na stan początkowy, skierować poszkodowanego do okulisty i pokazać mu etykietę.

Zdjąć soczewki kontaktowe.

W wypadku zanieczyszczenia skóry :

W wypadku zanieczyszczenia skóry :W wypadku zanieczyszczenia skóry :

W wypadku zanieczyszczenia skóry :

Zwrócić uwagę na możliwość pozostania produktu pomiędzy skórą a odzieżą, zegarkiem, obuwiem itp. W razie 

wystąpienia objawów reakcji alergicznej zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli zanieczyszczony obszar jest rozległy i/lub występują uszkodzenia skóry, należy skonsultować się z lekarzem lub przetransportować poszkodowanego do

szpitala.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Natychmiast przemyć dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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W wypadku połknięcia :

W wypadku połknięcia :W wypadku połknięcia :

W wypadku połknięcia :

Poszkodowanemu nie podawać niczego doustnie.

W wypadku połknięcia, jeśli ilość jest mała (nie więcej niż jeden łyk), przepłukać usta wodą i skonsultować się z lekarzem. Zapewnić warunki do 

odpoczynku. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.

W razie przypadkowego połknięcia skontaktować się z lekarzem, w celu oceny konieczności kontroli i dalszego leczenia objawowego w warunkach szpitalnych.

Pokazać etykietę.

42.Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażeniaNajważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych danych.

43.Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym

poszkodowanymposzkodowanym

poszkodowanym

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 5 : POST

SEKCJA 5 : POSTSEKCJA 5 : POST

SEKCJA 5 : POSTĘ

ĘĘ

ĘPOWANIE W PRZYPADKU PO

POWANIE W PRZYPADKU POPOWANIE W PRZYPADKU PO

POWANIE W PRZYPADKU POŻ

ŻŻ

ŻARU

ARUARU

ARU

Produkt nie posiadający właściwości łatwopalnych.

51.Środki gaśnicze 

Środki gaśnicze Środki gaśnicze 

Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśniczeOdpowiednie środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

W razie pożaru zastosować następujące środki :

-rozpylona woda lub mgła wodna

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Nieodpowiednie środki gaśniczeNieodpowiednie środki gaśnicze

Nieodpowiednie środki gaśnicze

W razie pożaru nie stosować następujących środków :

-strumień wody

52.Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaninąSzczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W wyniku pożaru często powstaje gęsty, czarny dym. Narażenie na działanie produktów rozkładu może być niebezpieczne dla zdrowia. Nie wdychać dymu.

Mogą powstawać następujące produkty spalania :

-tlenek węgla (CO)

-dwutlenek węgla (CO2)

53.Informacje dla straży pożarnej

Informacje dla straży pożarnejInformacje dla straży pożarnej

Informacje dla straży pożarnej

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 6 : POST

SEKCJA 6 : POSTSEKCJA 6 : POST

SEKCJA 6 : POSTĘ

ĘĘ

ĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DOPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

Ś

ŚŚ

ŚRODOWISKA

RODOWISKARODOWISKA

RODOWISKA

61.Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnychIndywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa wymienionymi w punktach 7 i 8.

Dla osób poza ratownikami

Dla osób poza ratownikamiDla osób poza ratownikami

Dla osób poza ratownikami

Unikać zanieczyszczania skóry i oczu.

Dla ratowników

Dla ratownikówDla ratowników

Dla ratowników

Osoby przeprowadzające interwencję mają być wyposażone w odpowiednie środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

62.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiskaŚrodki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Powstrzymać i  zebrać  wyciek  lub  rozlany  materiał  przy pomocy  niepalnego  absorbującego  materiału  jak piasek,  ziemia,  vermiculit,  ziemia okrzemkowa,  w

beczkach do utylizacji.

Zabezpieczyć materiał przed dostaniem się do ścieków lub dróg wodnych.

6.3.

6.3.6.3.

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

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

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

Usunąć przy użyciu obojętnego materiału pochłaniającego (piasek, trociny, uniwersalny środek wiążący..). Zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu.
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6.4.

6.4.6.4.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcjiOdniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji

Brak dostępnych danych.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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SEKCJA 7 : POST

SEKCJA 7 : POSTSEKCJA 7 : POST

SEKCJA 7 : POSTĘ

ĘĘ

ĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

POWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

POWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczące pomieszczeń do magazynowania odnoszą się również do warsztatów, w których mieszanina jest używana. Osoby, u których 

wystąpiły kiedykolwiek uczulenia skórne, nie powinny mieć kontaktu z tą mieszaniną.

71.Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowaniaŚrodki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Umyć ręce po każdym użyciu.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. Zapewnić 

właściwą wentylację, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach.

Pomieszczenia, w których mieszanina jest używana w sposób ciągły, należy wyposażyć w prysznice ratunkowe i oczomyjki.

Zapobieganie pożarom :

Zapobieganie pożarom :Zapobieganie pożarom :

Zapobieganie pożarom :

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zabezpieczyć 

przed dostępem nie upoważnionego personelu.

Zalecany sprzęt i sposoby postępowania :

Zalecany sprzęt i sposoby postępowania :Zalecany sprzęt i sposoby postępowania :

Zalecany sprzęt i sposoby postępowania :

Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

Należy stosować się do środków ostrożności umieszczonych na etykiecie i przemysłowych przepisów bezpieczeństwa. Bezwzględnie 

unikać kontaktu mieszaniny z oczami.

Otwarte opakowania należy zamykać starannie i przechowywać w pionowej pozycji.

Zakazany sprzęt i sposoby postępowania :

Zakazany sprzęt i sposoby postępowania :Zakazany sprzęt i sposoby postępowania :

Zakazany sprzęt i sposoby postępowania :

W pomieszczeniach, w których mieszanina jest używana, nie wolno palić, jeść ani pić.

72.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności

niezgodnościniezgodności

niezgodności

Brak dostępnych danych.

Przechowywanie

PrzechowywaniePrzechowywanie

Przechowywanie

Podłoga musi być nieprzepuszczalna i tworzyć zagłębienie zbiorcze tak, że w razie wypadkowego rozlania, ciecz nie będzie mogła się wydostać poza ten obszar.

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym, chłodnym miejscu

Pakowanie

PakowaniePakowanie

Pakowanie

Zawsze przechowywać w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiału jak oryginalne.

73.Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Szczególne zastosowanie(-a) końcoweSzczególne zastosowanie(-a) końcowe

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARA

SEKCJA 8 : KONTROLA NARASEKCJA 8 : KONTROLA NARA

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAŻ

ŻŻ

ŻENIA

ENIAENIA

ENIA/Ś

/Ś/Ś

/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1. 

8.1. 8.1. 

8.1. 

Parametry dotyczące kontroli Graniczne wartości narażenia zawodowego :

Parametry dotyczące kontroli Graniczne wartości narażenia zawodowego :Parametry dotyczące kontroli Graniczne wartości narażenia zawodowego :

Parametry dotyczące kontroli Graniczne wartości narażenia zawodowego :

- Unia Europejska (2009/161/WE, 2006/15/WE, 2000/39/WE, 98/24/WE)

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 :   VLE-ppm : Uwag i :

123-92-2 270 50 540 100 -

-ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :

84-66-2 5 mg/m3 - - - -

140-11-4 10 ppm - - - -

128-37-0 2 mg/m3 - - - IVA

123-92-2 50 ppm 100 ppm - - -

-Niemcy - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Przekroczenie Uwagi

123-92-2 50 ml/m3 270 mg/m3 DFG, EU

-Francja (INRS - ED984 :2008) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 :   Uwagi : Nr wg francuskiej Tabeli chorób zawodowycl

84-66-2 - 5 - - - -

128-37-0 - 10 - - - -

123-92-2 50 270 100 540 - 84

-Polska (2009) :
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CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :

84-66-2 5 mg/m3 15 mg/m3 - - -

123-92-2 250 mg/m3 500 mg/m3 - - -

8.2. Kontrola narażenia

8.2. Kontrola narażenia8.2. Kontrola narażenia

8.2. Kontrola narażenia

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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Środki ochrony indywidualnej, takie jak sprzęt ochrony osobistej

Środki ochrony indywidualnej, takie jak sprzęt ochrony osobistejŚrodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzęt ochrony osobistej

Środki ochrony indywidualnej, takie jak sprzęt ochrony osobistej

Piktogram(y) dotyczące obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) :

Stosowany sprzęt ochrony osobistej powinien być czysty i utrzymany we właściwym stanie. Przechowywać 

sprzęt ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.

Przy używaniu nie wolno jeść, pić ani palić. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. Zapewnić właściwą wentylację, zwłaszcza w

zamkniętych pomieszczeniach.

-Ochrona oczu / twarzy

Ochrona oczu / twarzyOchrona oczu / twarzy

Ochrona oczu / twarzy

Unikać zanieczyszczania oczu.

Stosować ochronę oczu zaprojektowaną w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy. Przed każdym użyciem należy

założyć okulary ochronne z osłoną boczną zgodne z normą PN-EN 166. W razie zwiększonego zagrożenia użyć osłony 

chroniącej twarz. Okulary korekcyjne nie zapewniają ochrony.

Użytkownikom soczewek kontaktowych zaleca się noszenie szkieł korekcyjnych podczas prac, przy których mogą być narażeni na drażniące działanie oparów.

Pomieszczenia, w których produkt jest używany w sposób ciągły, należy wyposażyć w oczomyjki.

-Ochrona dłoni

Ochrona dłoniOchrona dłoni

Ochrona dłoni

Dobór rękawic zależy od zastosowania oraz od długości ich używania na stanowisku roboczym. Używać 

odpowiednich rękawic.

Umyć ręce przed przerwą w stosowaniu i natychmiast po kontakcie z produktem.

-Ochrona ciała.

Ochrona ciała.Ochrona ciała.

Ochrona ciała.

Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednią 

odzież ochronną. Typ odpowiedniego ubrania 

ochronnego :

W przypadku silnych rozprysków, używać odzieży chroniącej przed ciekłymi chemikaliami, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (typ 3),

zgodnej z normą PN EN-14605, w celu uniknięcia jakiegokolwiek kontaktu ze skórą.

W razie zagrożenia rozpryskami, używać odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (typ 6), zgodnej z normą PN EN-

13034, w celu uniknięcia jakiegokolwiek kontaktu ze skórą. Personel ma nosić odzież roboczą, regularnie praną.

Po kontakcie z produktem należy umyć wszystkie zanieczyszczone części ciała.

SEKCJA 9 : WŁA

SEKCJA 9 : WŁASEKCJA 9 : WŁA

SEKCJA 9 : WŁAŚ

ŚŚ

ŚCIWO

CIWOCIWO

CIWOŚ

ŚŚ

ŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

CI FIZYCZNE I CHEMICZNE CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1. Informacje na temat 

9.1. Informacje na temat 9.1. Informacje na temat 

9.1. Informacje na temat 

podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Informacje ogólne

podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Informacje ogólnepodstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Informacje ogólne

podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Informacje ogólne

Stan fizyczny : płynna ciecz

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska :

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska :Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska :

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska :

pH :

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : Temperatura zapłonu : Ciśnienie 

pary (50°C) : Gęstość :

Rozpuszczalność w wodzie : Lepkość :

Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia :

Temperatura samozapłonu :

Temperatura rozkładu/Zakres temperatur rozkładu :

9.2. Inne informacje

9.2. Inne informacje9.2. Inne informacje

9.2. Inne informacje

Zapach

Kolor

Gęstość

Wskaźnik refrakcji nie odnosi się. nie odnosi się.

69.00 °C.

Pomiędzy 175kPa i 300kPa włącznie.

>1

nierozpuszczalny. v < 7 mm2/s (40 °C) nie 

odnosi się. nie odnosi się. nie odnosi się.

Orientalno waniliowy Bezbarwnego do jasnożółtego od 

1.010 do 1.040 od 1.469 do 1.499
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SEKCJA 10 : STABILNO

SEKCJA 10 : STABILNOSEKCJA 10 : STABILNO

SEKCJA 10 : STABILNOŚĆ 

ŚĆ ŚĆ 

ŚĆ I REAKTYWNO

I REAKTYWNOI REAKTYWNO

I REAKTYWNOŚĆ

ŚĆŚĆ

ŚĆ

Stała w powyższych warunkach składowania.

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach użycia i przechowywania w zalecanym okresie 1 roku.

101.Reaktywność

ReaktywnośćReaktywność

Reaktywność

Brak dostępnych danych.

102.Stabilność chemiczna

Stabilność chemicznaStabilność chemiczna

Stabilność chemiczna

Ta mieszanina jest trwała w warunkach przechowywania jej i postępowania z nią zalecanych w sekcji 7.

103.Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcjiMożliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostępnych danych.

104.Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikaćWarunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać

Unikać wysokich temperatur lub temperatury zapłonu. Nie 

podgrzewać zamkniętych pojemników. Chronić przed kontaktem 

z utleniaczami.

105.Materiały niezgodne

Materiały niezgodneMateriały niezgodne

Materiały niezgodne

Brak dostępnych danych.

106.Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładuNiebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu

W wyniku rozkładu temicznego mogą się uwalniać/tworzyć następujące produkty :

-tlenek węgla (CO)

-dwutlenek węgla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1. 

11.1. 11.1. 

11.1. 

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje dotyczące skutków toksykologicznychInformacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Brak danych na temat samego preparatu

Jednakże wystawienie na działanie tego preparatu może prowadzić do skutków szkodliwych dla zdrowia, w przypadku podatnych osób,  lub wynikających z

nieprzewidzianych synergii.

11.1.1. Substancje 

11.1.1. Substancje 11.1.1. Substancje 

11.1.1. Substancje 

Toksyczność ostra :

Toksyczność ostra :Toksyczność ostra :

Toksyczność ostra :

BENZOPHENONE, 3- (CAS: 131-57-7) Po 

naniesieniu na skórę :

DL50  >  16000  mg/kg

Gatunek : królik

ALLYL HEXANOATE (ALLYL CAPROATE) (CAS: 123-68-2)

Droga pokarmowa : DL50 = 300 mg/kg

Po naniesieniu na skórę : DL50 = 300 mg/kg

ALLYL HEPTYLATE (ALLYL HEPTANOATE) (CAS: 142-19-8)

Droga pokarmowa : DL50 = 218 mg/kg

Po naniesieniu na skórę : DL50 = 810 mg/kg

ETHYL VANILLIN (CAS: 121-32-4)

Droga pokarmowa : DL50 = 3000 mg/kg

COUMARIN (CAS: 91-64-5)

Droga pokarmowa : DL50 = 500 mg/kg

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.lnfodyne.fr -

Wersja 1.2 (17/07/2015) - Strona



DIMETHYL BENZYL CARBINYL ACETATE (CAS: 151-05-3)

Droga pokarmowa : DL50 = 3300 mg/kg

ANISYL ALCOHOL (CAS: 105-13-5)

Droga pokarmowa : DL50 = 1320 mg/kg

Po naniesieniu na skórę : DL50 = 3000 mg/kg

2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 88-41-5)

Droga pokarmowa : DL50 = 4600 mg/kg
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BENZYL ACETATE (CAS: 140-11-4)

Droga pokarmowa : DL50 = 2490 mg/kg

ANISYL ACETATE (CAS: 1331-83-5)

Droga pokarmowa : DL50 = 2250 mg/kg

4-TERT.BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (CAS: 32210-23-4)

Droga pokarmowa : DL50 = 3370 mg/kg

11.1.2. Mieszanina

11.1.2. Mieszanina11.1.2. Mieszanina

11.1.2. Mieszanina

Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.

Monografia(e) CIRC (Międzynarodowego Centrum Badań nad Rakiem) :

Monografia(e) CIRC (Międzynarodowego Centrum Badań nad Rakiem) :Monografia(e) CIRC (Międzynarodowego Centrum Badań nad Rakiem) :

Monografia(e) CIRC (Międzynarodowego Centrum Badań nad Rakiem) :

CAS 91-64-5 : IARC Grupa 3 : Substancje niemożliwe do zaklasyfikowania, jako rakotwórcze dla człowieka. CAS 5989-27-5 : 

IARC Grupa 3 : Substancje niemożliwe do zaklasyfikowania, jako rakotwórcze dla człowieka. CAS 128-37-0 : IARC Grupa 3 : 

Substancje niemożliwe do zaklasyfikowania, jako rakotwórcze dla człowieka.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNESEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany Nie można 

pozwolić aby produkt dostał się do ścieków lub dróg wodnych.

12.1.  Toksyczność

12.1.  Toksyczność12.1.  Toksyczność

12.1.  Toksyczność

12.1.1. Substancje

12.1.1. Substancje12.1.1. Substancje

12.1.1. Substancje

BENZOPHENONE, 3- (CAS: 131-57-7)

Toksyczność dla ryb : CL50 = 20.4 mg/l

Czas narażenia : 96 h

Toksyczność dla skorupiaków : CE50 = 12.9 mg/l

Czas narażenia : 48 h

Toksyczność dla glonów : 1 < CEr50 <= 10 mg/l

Toksyczność dla roślin wodnych : CEr50 = 1.4 mg/l

Czas narażenia : 72 h

12.1.2. Mieszaniny

12.1.2. Mieszaniny12.1.2. Mieszaniny

12.1.2. Mieszaniny

Brak informacji o toksyczności dla środowiska wodnego na temat tej mieszaniny.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

12.2.1. Substancje

12.2.1. Substancje12.2.1. Substancje

12.2.1. Substancje

BENZOPHENONE, 3- (CAS: 131-57-7)

Biodegradacja : Brak danych dotyczących podatności na rozkład, substancja jest uznana za nie

ulegającą szybkiemu rozkładowi.

123.Zdolność do bioakumulacji

Zdolność do bioakumulacjiZdolność do bioakumulacji

Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych.

124.Mobilność w glebie

Mobilność w glebieMobilność w glebie

Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

125.Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvBWyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych.

126.Inne szkodliwe skutki działania

Inne szkodliwe skutki działaniaInne szkodliwe skutki działania

Inne szkodliwe skutki działania

- Made under llcence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.lnfodyne.fr -

Wersja 1.2 (17/07/2015) - Strona



Brak dostępnych danych.

SEKCJA 13 : POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

SEKCJA 13 : POSTĘPOWANIE Z ODPADAMISEKCJA 13 : POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

SEKCJA 13 : POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Właściwe zarządzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno być określone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie wylewać do kanalizacji i dróg wodnych.
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Odpady :

Odpady :Odpady :

Odpady :

Zarządzanie odpadami powinno się odbywać bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrożenia dla środowiska, w szczególności dla

wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami najlepiej przez koncesjonowaną firmę zajmującą się przetwarzaniem odpadów.

Nie zanieczyszczać gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwiać ich w środowisku.

Brudne opakowania :

Brudne opakowania :Brudne opakowania :

Brudne opakowania :

Opróżnić całkowicie pojemnik. Zachować etykietę(y) na pojemiku.

Przekazać do koncesjonowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTUSEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt przewozić zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla powietrznego (ADR

2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

141.Numer UN (numer ONZ)

Numer UN (numer ONZ)Numer UN (numer ONZ)

Numer UN (numer ONZ)

3082

142.Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa UNPrawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

UN3082=MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (d-

limonene)

143.Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa(-y) zagrożenia w transporcieKlasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

- Klasyfikacja :

- Made under llcence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.lnfodyne.fr -

144.Grupa opakowaniowa

Grupa opakowaniowaGrupa opakowaniowa

Grupa opakowaniowa

III

145.Zagrożenia dla środowiska

Zagrożenia dla środowiskaZagrożenia dla środowiska

Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
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14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCHSEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

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

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

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

mieszaniny

mieszaninymieszaniny

mieszaniny

-Informacje dotyczące klasyfikacji i etykietowania znajdujące się w punkcie 2:

Informacje dotyczące klasyfikacji i etykietowania znajdujące się w punkcie 2:Informacje dotyczące klasyfikacji i etykietowania znajdujące się w punkcie 2:

Informacje dotyczące klasyfikacji i etykietowania znajdujące się w punkcie 2:

Uwzględniono następujące przepisy:

-Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 487/2013

-Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 758/2013

-Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 944/2013

-Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 605/2014

-Informacje dotyczące opakowania:

Informacje dotyczące opakowania:Informacje dotyczące opakowania:

Informacje dotyczące opakowania:

Brak dostępnych danych.

-Szczególne postanowienia :

Szczególne postanowienia :Szczególne postanowienia :

Szczególne postanowienia :

Brak dostępnych danych.

152.Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznegoOcena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJESEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Ponieważ warunki pracy u użytkownika nie są nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszej obecnej wiedzy i

przepisach narodowych i wspólnoty europejskiej.

Mieszanina  nie  powinna  być  używana  do  innych  zastosowań niż wymienione  w rubryce  1  bez  uprzedniego  otrzymania  pisemnych  instrukcji  dotyczących

obchodzenia się z nią.

Użytkownik zawsze ponosi odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków aby spełniać wymagania prawne.

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny być traktowane jako opis wymogów bezpieczeństwa związanych z tą mieszaniną,  a nie jako

gwarancja jej właściwości.

Brzmienie zwrotów zastosowanych w sekcji 3 :

Brzmienie zwrotów zastosowanych w sekcji 3 :Brzmienie zwrotów zastosowanych w sekcji 3 :

Brzmienie zwrotów zastosowanych w sekcji 3 :

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H301 Działa toksycznie po połknięciu.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
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H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Skróty :

Skróty :Skróty :

Skróty :

ADR : Accord européen relatif  au transport international de marchandises Danqereuses par la Route (Europejska konwencja dotycząca międzynarodoweqo

transportu droqoweqo materiałów niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Danqerous Goods (Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych). IATA : International 

Air Transport Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych). OACI : Orqanisation de l'Aviation 

Civile Internationale (Międzynarodowa Orqanizacja Lotnictwa Cywilneqo). RID : Przepisy dotyczące międzynarodoweqo 

transportu kolejoweqo towarów niebezpiecznych. WGK : Wasserqefahrdunqsklasse (Kateqoria zaqrożenia dla wody). GHS05 : 

działanie żrące GHS07 : wykrzyknik GHS09 : środowisko

- Made under llcence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.lnfodyne.fr -


