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Numer preparatu:
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PBT / vPvB: Nie dotyczy.

2.3. Inne zagroŨenia

Informacje przekazane przez producenta w zakresie skğadu chemicznego
produktu pozwalajŃ stwierdziĺ, iŨ nie kwalifikuje siň on jako substancja
niebezpieczna, ale musi byĺ zaopatrzony w nastňpujŃce oznakowanie:

Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, propenowany, sole wapienne, nadzasadowe
MoŨe powodowaĺ wystŃpienie reakcji alergicznej.

2.2. Elementy oznakowania

Zdrowie ludzi: W przypadku dğugotrwağego lub powtarzajŃcego siň kontaktu ze sk·rŃ moŨe
wystŃpiĺ zaczerwienienie, swňdzenie, podraŨnienie, egzema i pňkanie sk·ry oraz
trŃdzik olejowy.
Szkodliwe skutki mogŃ byĺ wiňksze w zuŨytym oleju.

ZagroŨenie dla Ŝrodowiska: Wycieki preparat·w na bazie ropy naftowej stanowiŃ og·lne zagroŨenie dla
Ŝrodowiska.

Produkt nie jest sklasyfikowany.

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŧEő

Telefon alarmowy: 12 415 70 00 Tylko podczas handlowych godzin 8-15

1.4. Numer telefonu alarmowego

Dystrybutor: Statoil Poland Sp. z o.o.
Tomasz Piergies
ul. LublaŒska 38
31-476  Krak·w, Polska
Tel:+48 12 415 70 00
Svenska Statoil AB

Box 194

SE-149 22 Nynäshamn

Tel:+46 8 429 60 00

www.statoillubricants.com

Odpowiedziağny za
autoryzacjň kart
biezpieczeŒstwa:

Milan Kopp                    smkp@statoilfuelretail.com

Marie-Louise Linderoth  smle@statoilfuelretail.com

1.3. Dane dotyczŃce dostawcy karty charakterystyki

Zastosowanie: Olej silnikowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Nazwa preparatu: PowerWay CHP NG 30

PojemnoŜĺ opakowania: -

1.1. Identyfikator produktu

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIŇBIORSTWA
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>80 - - - Katalitycznie
hydroizomeryzowane
wňglowodory

-

<1 68610-84-4 271-877-7 - Kwas benzenosulfonowy, 
propenowany, sole wapienne, 
nadzasadowe

Skin Sens. 1;H317

Aquatic Chronic 4;H413

<2 - - Poliolefiny, polioaminy, imid 
kwasu bursztynowego, 
boranowane

Aquatic Chronic 4;H413

<2 - - Poliolefiny, polioaminy, imid 
kwasu bursztynowego, poliol

Aquatic Chronic 4;H413

GHS/CLP:

%: Numer 
CAS:

Numer 
WE:

Nr rej. 
REACH:

Nazwa chemiczna: Klasyfikacja wedğug
zagroŨenia:

Uwagi:

<2 - - Poliolefiny, polioaminy, imid 
kwasu bursztynowego, poliol

R53

<1 68610-84-4 271-877-7 - Kwas benzenosulfonowy, 
propenowany, sole wapienne, 
nadzasadowe

R43 R53

>80 - - - Katalitycznie
hydroizomeryzowane
wňglowodory

-

<2 - - Poliolefiny, polioaminy, imid 
kwasu bursztynowego, 
boranowane

R53

67/548/EWE:

%: Numer 
CAS:

Numer 
WE:

Nr rej. 
REACH:

Nazwa chemiczna: Klasyfikacja wedğug
zagroŨenia:

Uwagi:

3.2. Mieszaniny

JeŜli nie podano nr EU/nr CAS dla zaklasyfikowanych skğadnik·w, dostawca surowca wystŃpiğ/wystŃpi o
zwolnienie/nie wysğağ jeszcze peğnych informacji lub nie ma obowiŃzku do podawania nr EU/nr CAS.

Peğny tekst zwrot·w wskazujŃcych rodzaj zagroŨenia (zwrot·w R) i okreŜleŒ
zagroŨeŒ jest przedstawiony w sekcji 16.

OdnoŜniki:

SEKCJA 3: SKĞAD/INFORMACJA O SKĞADNIKACH
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Pomoc lekarska / sposoby 
leczenia:

Nieznane.

4.3. Wskazania dotyczŃce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg·lnego postňpowania z
poszkodowanym

Objawy / skutki: Bardziej szczeg·ğowe informacje dotyczŃce skutk·w i objaw·w zdrowotnych
znajdujŃ siň w sekcji 11.

4.2. NajwaŨniejsze ostre i op·Ŧnione objawy oraz skutki naraŨenia

SpoŨycie: Nie wywoğywaĺ wymiot·w. Zapewniĺ opiekň lekarskŃ.

Wdychanie: WyjŜĺ na ŜwieŨe powietrze i odpoczŃĺ /wyprowadziĺ poszkodowanego na ŜwieŨe
powietrze i pozwoliĺ mu odpoczŃĺ. Wypğukaĺ nos i usta wodŃ.  W przypadku
dğugotrwağego podraŨnienia gardğa lub kaszlu: skontaktowaĺ siň z lekarzem i
okazaĺ mu niniejszŃ kartň charakterystyki preparatu.

Kontakt ze sk·rŃ: Niezwğocznie zdjŃĺ zanieczyszczonŃ odzieŨ i umyĺ sk·rň wodŃ z mydğem. W
przypadku utrzymujŃcego siň dyskomfortu skontaktowaĺ siň z lekarzem.  Produkt
wprowadzony pod sk·rň pod wysokim ciŜnieniem powoduje powaŨny stan
poszkodowanej osoby i wymaga NATYCHMIASTOWEJ hospitalizacji.

Kontakt z oczami: Opğukaĺ wodŃ.  W przypadku utrzymujŃcego siň dyskomfortu skontaktowaĺ siň z
lekarzem.

4.1. Opis Ŝrodk·w pierwszej pomocy

SEKCJA 4: śRODKI PIERWSZEJ POMOCY

środki ochrony personelu
straŨy poŨarnej:

Stosowaĺ odpowiedni sprzňt ochrony dr·g oddechowych.

5.3. Informacje dla straŨy poŨarnej

ZagroŨenia specyficzne: Podgrzany produkt moŨe tworzyĺ palne opary Spalanie moŨe wytwarzaĺ
draŨniŃce opary
W czasie niepeğnego spalania moŨe tworzyĺ siň tlenek wňgla (CO). OgieŒ w
zamkniňtych pomieszczeniach powinien byĺ gaszony wyğŃcznie przez
przeszkolony personel. Nagrzane pojemniki ochğodziĺ zraszajŃc wodŃ i usunŃĺ z
miejsca poŨaru, jeŨeli nie ğŃczy siň to z ryzykiem.

5.2. Szczeg·lne zagroŨenia zwiŃzane z substancjŃ lub mieszaninŃ

środki gaŜnicze: Gasiĺ poŨar gaŜnicŃ pianowŃ, ŜniegowŃ CO2 albo proszkowŃ.
Nie gasiĺ wodŃ.

5.1. środki gaŜnicze

SEKCJA 5: POSTŇPOWANIE W PRZYPADKU POŧARU
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OdnoŜniki: W sprawie indywidualnych Ŝrodk·w ochrony  - patrz pkt 8.
Usuwanie odpad·w - patrz pkt 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Metody czyszczenia: Ograniczyĺ wyciek piaskiem lub ziemiŃ. Rozlany Ŝrodek naleŨy usuwaĺ przy
pomocy tkaniny lub materiağu absorbujŃcego olej. Skontaktowaĺ siň z
odpowiednimi wğadzami w przypadku przedostania siň do kanalizacji albo
Ŝrodowiska wodnego.
Woda: Zebraĺ rozlany Ŝrodek i odzyskaĺ jak najwiňcej. Mniejsze iloŜci moŨna
odzyskaĺ przy pomocy odpowiednich materiağ·w absorbujŃcych.

6.3. Metody i materiağy zapobiegajŃce rozprzestrzenianiu siň skaŨenia i sğuŨŃce do usuwania skaŨenia

środki ochrony Ŝrodowiska: Unikaĺ odprowadzania do kanalizacji. Skontaktowaĺ siň z odpowiednimi
wğadzami w przypadku przedostania siň do kanalizacji albo Ŝrodowiska wodnego.

6.2. środki ostroŨnoŜci w zakresie ochrony Ŝrodowiska

Indywidualne Ŝrodki
ostroŨnoŜci:

Zaznaczyĺ obszar rozlania.

6.1. Indywidualne Ŝrodki ostroŨnoŜci, wyposaŨenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

SEKCJA 6: POSTŇPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
śRODOWISKA

Specyficzne zastosowanie(-a)
koŒcowe:

Nie dotyczy.

7.3. Szczeg·lne zastosowanie(-a) koŒcowe

Techniczne Ŝrodki
ostroŨnoŜci przy
magazynowaniu:

Przechowywaĺ zgodnie z wymaganiami, aby zapobiec rozlaniu i powstaniu
opar·w oleju.

Warunki magazynowania: Zaleca siň przykrycie. Przechowywaĺ pojemniki na boku, tak aby korki do
napeğniania byğy poniŨej poziomu pğynu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ğŃcznie z informacjami dotyczŃcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnoŜci

Postňpowanie: Przestrzegaĺ zasad higieny chemicznej. Unikaĺ wdychania mgğy olejowej oraz
kontaktu ze sk·rŃ i oczami. Unikaĺ dğugotrwağego lub czňstego kontaktu z olejem,
a w szczeg·lnoŜci z olejem zuŨytym.

środki techniczne: Stosowaĺ metody pracy do minimum ograniczajŃce powstawanie mgğy olejowej.

Techniczne Ŝrodki
ostroŨnoŜci:

Praca z gorŃcym olejem moŨe wymagaĺ zastosowania wentylacji mechanicznej.

7.1. środki ostroŨnoŜci dotyczŃce bezpiecznego postňpowania

SEKCJA 7: POSTŇPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
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Inne informacje: LepkoŜĺ: ~ 74 mm2/s
ASTM D 445 (40ÁC)

9.2. Inne informacje

GňstoŜĺ wzglňdna: ~ 856 kg/m³ 

ASTM D 4052 (15°C)

RozpuszczalnoŜĺ: Rozpuszcza siň w: Rozpuszczalniki organiczne
Nie rozpuszcza siň w wodzie.

Temperatura zapğonu: >200 °C

ASTM D 92

Postaĺ fizyczna: brŃzowy pğyn

Zapach: WoŒ oleju, sğaby

9.1. Informacje na temat podstawowych wğaŜciwoŜci fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: WĞAśCIWOśCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

środki ochrony
indywidualnej rŃk:

Ryzyko rozprysk·w: UŨywaĺ rňkawic ochronnych. Zaleca siň uŨycie rňkawic
witonowych lub z gumy nitrylowej.

Higieniczne Ŝrodki ostroŨnoŜci: Przestrzegaĺ zasad higieny chemicznej. Olej naleŨy zawsze zmywaĺ wodŃ z
mydğem lub Ŝrodkiem do oczyszczania sk·ry, nigdy nie uŨywaĺ
rozpuszczalnika organicznego. Nie uŨywaĺ odzieŨy i obuwia
zanieczyszczonych olejem, nie nosiĺ zaolejonych szmat w kieszeniach.

środki ochrony sk·ry: Ryzyko rozprysk·w: Stosowaĺ odzieŨ ochronnŃ nieprzepuszczajŃcŃ oleju.

środki ochrony oczu: Ryzyko rozprysk·w: Stosowaĺ okulary ochronne / oslona na twarz.

Techniczne Ŝrodki ochrony: Zapewniĺ odpowiedniŃ wentylacjň. Przestrzegaĺ wartoŜci dopuszczalnych
stňŨeŒ i natňŨeŒ i ograniczaĺ do minimum ryzyko naraŨenia na wdychanie par i
mgğy olejowej.

8.2. Kontrola naraŨenia

8.1. Parametry dotyczŃce kontroli

- Oleje mineralne, (faza
ciekğa aerozolu)

- 5 mg/m3 NDS - PL.Dz.U.

- 10 mg/m3 NDSCh 15min

NajwyŨsze dopuszczalne stňŨenia:

Numer CAS: Nazwa chemiczna: Jako: Dopuszczalne stňŨenia: Typ: Uwagi: ťr·dğa:

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŧENIA/śRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
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Niebezpieczne produkty 
rozpadu:

Wskutek nagrzania bŃdŦ poŨaru mogŃ wydzielaĺ siň: tlenek lub dwutlenek wňgla
oraz niskomolekularne wňglowodory.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkğadu

Materiağy niezgodne: środki silnie utleniajŃce.

10.5. Materiağy niezgodne

Warunki / materiağy, kt·rych
naleŨy unikaĺ:

ŧadnych szczeg·lnych.

10.4. Warunki, kt·rych naleŨy unikaĺ

Reakcje niebezpieczne: ŧadnych znanych.

10.3. MoŨliwoŜĺ wystňpowania niebezpiecznych reakcji

StabilnoŜĺ: Preparat stabilny w normalnych warunkach.

10.2. StabilnoŜĺ chemiczna

ReaktywnoŜĺ: ŧadnych znanych.

10.1. ReaktywnoŜĺ

SEKCJA 10: STABILNOśĹ I REAKTYWNOśĹ

Skutki naraŨenia
przewlekğego:

ZuŨyty olej moŨe zawieraĺ szkodliwe zanieczyszczenia. Dğugotrwağy i
powtarzajŃcy siň kontakt ze zuŨytym olejem moŨe wywoğaĺ powaŨne choroby
sk·ry, np. zapalenie sk·ry.

Kontakt z oczami: MoŨe powodowaĺ tymczasowe podraŨnienie oczu.

SpoŨycie: Niski stopieŒ ostrej toksycznoŜci, lecz wdychanie w wyniku spoŨycia i wymiot·w
moŨe spowodowaĺ ostre i potencjalnie Ŝmiertelne chemiczne zapalenie pğuc.

Kontakt ze sk·rŃ: Produkt wprowadzony pod sk·rň pod wysokim ciŜnieniem moŨe spowodowaĺ
powaŨne uszkodzenie/obumarcie kom·rek pod sk·rŃ. W przypadku
dğugotrwağego lub powtarzajŃcego siň kontaktu ze sk·rŃ moŨe wystŃpiĺ
zaczerwienienie, swňdzenie, podraŨnienie, egzema i pňkanie sk·ry oraz trŃdzik
olejowy. Nie absorbuje wysoko toksycznych iloŜci przez sk·rň.
Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, propenowany, sole wapienne, nadzasadowe
MoŨe powodowaĺ wystŃpienie reakcji alergicznej.

Wdychanie: Wdychanie mgğy lub pary olejowej powstajŃcych wskutek podgrzewania
preparatu dziağa draŨniŃco na drogi oddechowe, powodujŃc podraŨnienie gardğa i
kaszel.

11.1. Informacje dotyczŃce skutk·w toksykologicznych

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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Inne niepoŨŃdane skutki: Warstwa oleju moŨe spowodowaĺ fizyczne obraŨenia organizm·w i zakğ·ciĺ
transport tlenu do bezpoŜredniej strefy miňdzy powietrzem/wodŃ lub
wodŃ/powietrzem.

Uwaga: PowyŨsze informacje dotyczŃ: Pğyny bazowe.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziağania

PBT / vPvB: Nie dotyczy.

12.5. Wyniki oceny wğaŜciwoŜci PBT i vPvB

MobilnoŜĺ: Nie ma danych.

12.4. MobilnoŜĺ w glebie

ZdolnoŜĺ
biokumulacji:

Produkt zawiera substancje potencjalnie ulegajŃce biokumulacji. (log Pow >3)

12.3. ZdolnoŜĺ do bioakumulacji

Rozkğad: Potencjalnie ulega degradacji, lecz pozostaje w Ŝrodowisku przez dğugi okres.

12.2. TrwağoŜĺ i zdolnoŜĺ do rozkğadu

Dziağanie ekotoksyczne: Nieszkodliwy dla organizm·w wodnych. Przewidywana wartoŜĺ LC/EC50 > 100
mg/l

12.1. ToksycznoŜĺ

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Odpady w postaci nadwyŨek: Kod EWC: 13 02 06

Zanieczyszczone 
opakowanie:

Zaleca siň utylizacjň w zatwierdzonych plac·wkach.

Odpady naleŨy traktowaĺ jako odpady niebezpieczne. Rozlany/rozsypany preparat i odpady usuwaĺ zgodnie z
uzgodnieniami ze stosownymi lokalnymi organami wğadzy.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 13: POSTŇPOWANIE Z ODPADAMI
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Transport luzem: Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z zağŃcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Szczeg·lne Ŝrodki
ostroŨnoŜci:

ŧadnych znanych.

14.6. Szczeg·lne Ŝrodki ostroŨnoŜci dla uŨytkownik·w

Marine pollutant: -

Substancja szkodliwa dla
Ŝrodowiska:

-

14.5. ZagroŨenia dla Ŝrodowiska

PG: -

14.4. Grupa pakowania

Class: -

14.3. Klasa(-y) zagroŨenia w transporcie

Proper Shipping Name: -

14.2. Prawidğowa nazwa przewozowa UN

Numer ONZ: -

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Preparat nie podlega miňdzynarodowym przepisom o przewozie niebezpiecznych ğadunk·w (IMGD, ICAO/IATA,
ADR/RID).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZłCE TRANSPORTU
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Status CSA: Nie dotyczy.

15.2. Ocena bezpieczeŒstwa chemicznego

Przepisy narodowe: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84), (ze zmianami).
RozporzŃdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajŃce i uchylajŃce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajŃce rozporzŃdzenie (WE) nr 1907/2006, ze zmianami.
RozporzŃdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleŒ i stosowanych
ograniczeŒ w zakresie chemikali·w (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikali·w, zmieniajŃce dyrektywň 1999/45/WE oraz uchylajŃce
rozporzŃdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzŃdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak r·wnieŨ dyrektywň Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami.
RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeŒstwa i higieny pracy zwiŃzanej z wystňpowaniem w miejscu pracy
czynnik·w chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86), z poprawkami.
RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeŜnia 2003 r. w sprawie kryteri·w i
sposobu klasyfikacji substancji i preparat·w chemicznych (Dz.U. 2003 nr 171
poz. 1666) i RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
oznakowania opakowaŒ substancji niebezpiecznych i preparat·w
niebezpiecznych oraz niekt·rych preparat·w chemicznych (Dz.U. 2009 nr 53 poz.
439), ze zmianami.
RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyŨszych dopuszczalnych stňŨeŒ i natňŨeŒ czynnik·w szkodliwych
dla zdrowia w Ŝrodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833), ze zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628).
RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 27 wrzeŜnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpad·w (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

15.1. Przepisy prawne dotyczŃce bezpieczeŒstwa, zdrowia i ochrony Ŝrodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZłCE PRZEPISčW PRAWNYCH



KARTY CHARAKTERYSTYKI

Nazwa preparatu:

Aktualizacja:

Numer preparatu:

PowerWay CHP NG 30

2011-05-11

Strona:

Data druku:

SDS-ID:

10/10

2011-05-13

PL-PL/1.0

R43 MoŨe powodowaĺ uczulenie w kontakcie ze sk·rŃ.

H317 MoŨe powodowaĺ reakcjň alergicznŃ sk·ry.

H413 MoŨe wywoğywaĺ dğugotrwağe szkodliwe skutki dla organizm·w wodnych.

R53 MoŨe powodowaĺ dğugo utrzymujŃce siň niekorzystne zmiany w Ŝrodowisku
wodnym.

Peğny tekst zwrot·w R i
okreŜleŒ H:

UŨytkownik musi znaĺ wğaŜciwe procedury pracy i byĺ obznajomiony z treŜciŃ niniejszej instrukcji.

Odpowiednie przepisy. Informacje od dostawcy/dostawc·w surowc·w. CONCAWE - raport nr 6/05 Klasyfikacja i
oznakowanie paliw wedğug Dyrektywy UE dotyczŃcej niebezpiecznych substancji.

Szczeg·ğowe informacje techniczne znajdujŃ siň w Arkuszu danych technicznych dla tego produktu i innej
dokumentacji technicznej.

Olej zuŨyty. Chroniĺ zdrowie -  unikaĺ dğugotrwağegi i czňstego kontaktu ze sk·rŃ. Zmywaĺ wodŃ z mydğem.
Chroniĺ Ŝrodowisko naturalne - nie odprowadzaĺ do kanalizacji, ciek·w wodnych i gleby. Skontaktowaĺ siň z
wğaŜciwymi lokalnymi organami wğadzy w celu uzyskania wskaz·wek w zakresie usuwania zuŨytych olej·w.

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate sŃ na dostňpnej wiedzy i zakğadajŃ stosowanie
preparatu w okreŜlonych warunkach oraz zgodnie z metodŃ wyszczeg·lnionŃ na opakowaniu i/albo w literaturze
technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, kt·re wymaga stosowania preparatu w poğŃczeniu z jakimkolwiek
innym preparatem albo procesem odbywa siň na odpowiedzialnoŜĺ uŨytkownika.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE


