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SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  

  PRZEDSIĘBIORSTWA 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Identyfikator produktu 

 OLEJ  SILIKONOWY 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowania zidentyfikowane: Produkt zabezpieczająco smarujący 

Zastosowania odradzane: Inne niż wymienione powyżej 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca:    

Micro Chip Elektronic Barbara Kaczmarczyk  
ul. Kochanowskiego 9 

40-035 Katowice 

Tel. +48 32 251 36 90  

 

E- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@micro-chip.pl 

 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
 

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 – 16:00): + 48 32 251 36 90 

 

Data sporządzenia: 04.04.2008 

Data aktualizacji:  14.04.2017 

__________________________________________________________________________________________________ 

         

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
__________________________________________________________________________________________________ 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 

 

Zagrożenia ogólne: 

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny  

 

Zagrożenia zdrowia:  

Nie dotyczy 

Właściwości niebezpieczne: 

Nie dotyczy 

Zagrożenie dla środowiska:  

Nie dotyczy 

 

2.2 Elementy oznakowania 
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

P102  - Chronić przed dziećmi. 

 

2.3 Inne zagrożenia 
Brak dostępnych danych 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
___________________________________________________________________________________________________ 

mailto:biuro@micro-chip.pl
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Skład wg Rozporządzenia 1272/2008. 

Produkt nie zawiera składników niebezpiecznych w myśl obowiązujących przepisów 
__________________________________________________________________________________________________

  

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

__________________________________________________________________________________  
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Wdychanie: Zapewnić dostęp świeżego powietrza 

Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć 

dużą ilością wody z mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 

min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko 

mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy 

skonsultować się z lekarzem-okulistą.  

Przewód pokarmowy: Podawać do wypicia duże ilości wody w małych porcjach. Nie wywoływać wymiotów. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
Brak dostępnych danych 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

__________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze: 

Piany odporne na alkohol lub piany tworzące film, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 
W temperaturze powyżej 150°C może wydzielać się niewielka ilość formaldehydu. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Stosować niezależny aparat dróg oddechowych. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  

 UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Stosować środki ochrony osobistej 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
W przypadku małych wycieków absorbować lub ograniczyć ciecz piaskiem, ziemią lub materiałem ograniczającym 

wyciek. Zebrać łopatą i umieścić w oznakowanym pojemniku w celu dalszego bezpiecznego usunięcia. Włożyć 

przeciekające pojemniki do oznakowanego bębna. Zmyć skażone miejsce dużą ilością wody. Zatrzymać popłuczyny 
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jako odpady zanieczyszczone. W razie dużych wycieków przenieść do oznakowanego pojemnika w celu odzyskania 

produktu lub usunięcia.  

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 

________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację  

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, 

suchym. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 
 

Najwyższe dopuszczalne stężenia: 

NDS   = nie oznaczono 

NDSCh  = nie oznaczono 

  

8.2 Kontrola narażenia 

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować środki ochrony osobistej 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 
Drogi oddechowe: nie wymagana 

Ręce i skóra: Stosować rękawice ochronne 

Oczy: Okulary ochronne 

 

Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.  Nie dopuszczać do przekraczania w 

środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone 

ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie 

palić podczas pracy.   

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska  
Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

__________________________________________________________________________________ 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
a) Wygląd 

Ciecz 

b) Zapach 

Bezwonny 
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c) Próg zapachu 

Brak dostępnych danych. 

d) pH 

ok. 7 

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia 

- 55[°C] 

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 

Brak danych 

g) Temperatura zapłonu 

>275[°C] 

h) Szybkość parowania 

Brak dostępnych danych. 

i) Palność  

Ok. 450 

j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości 

Nie dotyczy
 

k) Prężność par 

Brak dostępnych danych. 

l) Gęstość par względem powietrza 

Brak dostępnych danych. 

m) Gęstość względna 

960 [kg/m3]. 

n) Rozpuszczalność 

nierozpuszczalny 

o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda 

Brak dostępnych danych 

p) Temperatura samozapłonu 

450 [°C] 

q) Temperatura rozkładu 

>250[°C] 

r) Lepkość 

95-105 [mPa s] 

s) Właściwości wybuchowe 

Nie wykazuje właściwości wybuchowych. 

t) Właściwości utleniające 

Brak dostępnych danych dla mieszaniny. 

9.2 Inne informacje 
Brak danych
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___________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 
___________________________________________________________________________________________________ 

  

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Przy zgodnym z przepisami składowaniu i obchodzeniu nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Źródła zapłonu, otwarty ogień. 

10.5 Materiały niezgodne  
Brak dostępnych danych. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Ostra toksyczność - doustnie: LD50>5000 mg/kg (szczur) 

Ostra toksyczność - skóra: LD50>2008 mg/kg (szczur) 

Ostra toksyczność - wdychanie: brak danych 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

  

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

12.1 Toksyczność 
Nie należy się liczyć ze szkodliwym działaniem na organizmy wodne. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Nie ulega biodegradacji 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Bioakumulacja nieprawdopodobna 

12.4 Mobilność w glebie 
Mobilność: tworzy cienki oleisty film na powierzchni wody. Jest adsorbowany przez cząstki zawiesiny. Oddzielanie 

przez sedymentację. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dostępnych danych. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dostępnych danych. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
__________________________________________________________________________________________________ 
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13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ) ze zmianami  

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami pakowaniowymi 

(Dz.U. 2013, poz.888) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1206) 

 

KOD ODPADU  07 02 16 

__________________________________________________________________________________ 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

ADR/RID, IMDG, IATA 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
- 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
- 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
- 

14.4 Grupa pakowania 
- 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

- 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Brak 

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


