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Wersja 1.03
Data sporządzenia karty: 26.04.2005
Data aktualizacji: 05.08.2008

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA

NAZWA HANDLOWA                                  Wazelina techniczna
ZASTOSOWANIE PRODUKTU                   Środek smarny, zabezpieczanie styków elektrycznych,
PRODUCENT                                                AG Termopasty Grzegorz Gąsowski
                                                                        18-100  Łapy, ul. Harcerska 8, tel/fax (0 85) 715 33 28

                         E-mail: biuro@termopasty.pl
TELEFON ALARMOWY 85715 33 28, Informacja Toksykologiczna 22 618 77 10, 

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 42 631 47 24

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest
niebezpieczna.

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Substancje Nr CAS Nr WE
Nr indeksowy

Stężenie 
(% wag.)

Klasyfikacja

Wazelina - - - R

4. PIERWSZA POMOC

DROGI ODDECHOWE 
Nie są wymagane specjalne działania.

KONTAKT ZE SKÓRĄ 
W razie zanieczyszczenia skóry zmyć wodą z mydłem.

KONTAKT Z OCZAMI 
Oczy płukać dużą ilością, gdy podrażnienie nie ustępuje skorzystać z pomocy medycznej.

POŁKNIĘCIE 
Nie są wymagane specjalne działania.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

ODPOWIEDNIE ŚRODKI GAŚNICZE 
Wszystkie dostępne środki gaśnicze.
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SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA 
Nieznane

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA: 
Zapobiec przedostaniu się produktu do środowiska (gleby, cieki wodne) i kanalizacji. Zebrać na sucho do 
oznaczonych pojemników i przekazać do likwidacji. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ 
Brak szczególnych wymagań.
 
MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w chłodnym i suchym miejscu.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (DzU nr 80/2003, poz. 725).
Parametry kontroli ( NDS, NDSCh, NDSP )- nie ustalone

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
okulary, odzież i rękawice ochronne
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić. Aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, 
naprawę i odkażenie

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać: ciało stałe
Barwa:                                                     biała do żółtawej  
Zapach: swoisty
pH: nie określa się
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura topnienia: 56 °C
Temperatura zapłonu 220 °C
Temperatura samozapłonu: brak
Granice wybuchowości: brak

     Gęstość w 20 °C: 822 kg/m³ 
Gęstość par: nie określono
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Rozpuszczalność w wodzie: częściowo

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

STABILNOŚĆ
Produkt stabilny w normalnych warunkach. 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie jest substancją niebezpieczną dla zdrowia.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Przy ostrożnym i fachowym posługiwaniu się substancją, nie powinny wystąpić problemy ekologiczne. Nie 
dopuścić do przedostania się do środowiska.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt i opakowania usuwać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami i regulacjami ochrony
środowiska.

NISZCZENIE I NEUTRALIZACJA 
Niszczyć przez spalanie zgodnie z przepisami w zakresie utylizacji

POSTĘPOWANIE Z OPRÓŻNIONYMI OPAKOWANIAMI 
Opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Odzysk (recykling) 
lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Opakowania wielokrotnego użytku, jeśli to konieczne, po oczyszczeniu mogą być dalej stosowane
15 01 02- opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04- opakowania z metalu
Rozporządzenie MŚ, DzU nr 112/2001, poz. 1206 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja nie należy do materiałów niebezpiecznych w transporcie, nie podlega przepisom RID/ADR. 
Należy ją przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu z zachowaniem obowiązujących przepisów 
transportowych.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Przepisy Wspólnoty Europejskie
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w 
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sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z późniejszymi zmianami łącznie z 29 
poprawką (2004/73/WE). Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady 
Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych, Decyzja Komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 
2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6 września 2000r, wraz z decyzjami 
zmieniającymi.

 
Przepisy krajowe
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11/2001, poz. 84 ze 
zm.); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 
2007 nr 215 poz. 1588); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r w sprawie wykazu 
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 201/2005, poz. 1674); 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171/203, poz.1666, zm.; Dz.U. Nr 174/2007, poz.1222); 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173/2003, poz. 1679, zm.; Dz.U. Nr 260/2004, 
poz.2595); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia 
karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. nr 142/2002, 
poz. 1194); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopad 2002r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U. nr 217/2002, poz.1833 z póżn. zm: Dz.U. Nr 161/2007, poz.1142); Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 20 kwietnia 2005r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (DZ.U. nr 73/2005, poz. 645 z póżn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w 
sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. nr 280/2004, poz.2771 z póżn. zm.); Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich 
zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz.U. nr 200/2004, poz. 2047 z póżn. zm.); Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 10 września 1996r w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet (Dz.U. nr 114/1996, poz. 545 z póżn. zm.); Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199/2002, poz. 1671Ze zm.); Ustawa z dnia 31 marca 2004r 
o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 97/2004, poz. 962 z póżn. zm.); Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62/2001, poz. 628 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112/2001, poz. 1206 ze zm.); Ustawa z dnia 
11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63/2001, poz. 638 ze zm.); 
Rozporządzenie MB z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136, 
poz. 964); Rozporządzenie MŚ z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie 
ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. nr 168/2004, poz. 1762, z póżn.zm.). 
niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. nr 168/2004, poz. 1762, z późn. zm.).

16. INNE INFORMACJE 

Wszystkie dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracowano na podstawie 
karty charakterystyki i danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu muszą brać 
pod uwagę istniejące przepisy prawne i inne uregulowania. 
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