
 

 

Seria Gearaxl S 75W-85 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 

7/30/2018 EN (angielski) 1/8 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z poprawką do Rozporządzenia (WE) nr 2015/830 

Data wydania: 30.07.2018 Wersja: 1.0 

 
SEKCJA 1: Określenie substancji/mieszanki oraz spółki/przedsiębiorstwa 
1.1. Określenie produktu 

 

Mieszanina 

Seria Gearaxl S 75W-85 

07740 

Oleje 

Mieszanina 

Nie wolno wykorzystywać tego produktu w celach innych niż te określone w punkcie 1.2.1,bez 

uprzedniego zasięgnięcia informacji u dostawcy. 

 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Przeznaczone dla ogółu 

Główna kategoria wykorzystania  : Przez konsumentów 

Określenie wykorzystania profesjonalnego/ w przemyśle  : Wykorzystanie przemysłowe 
Wyłącznie do użytku profesjonalnego 

Wykorzystanie substancji lub mieszaniny  : Olej 

1.2.2. Nie należy wykorzystywać do 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 

Rock Oil 

90 Priestley Street 

WA5 1ST Warrington – Zjednoczone Królestwo 

T +44 1925 636191 

mail@rockoil.co.uk 

1.4. Alarmowy numer telefonu 

Numer alarmowy : +44 1925 636191 

SEKCJA 2: Określenie zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu, Kategoria H319 

2 

Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1 H317 

Pełen tekst kategorii H: patrz sekcja 16 

 

Poważne skutki fizykochemiczne, mające wpływ na środowisko i zdrowie człowieka 
Nie przewiduje się znaczącego zagrożenia podczas przewidywanych warunków normalnego wykorzystania. 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uwaga 

Alkylamine trialkyldithiophosphate phosphate; wielosiarczki, nadtlenek di-tert-butylowy 

H317 - Może spowodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 - Powoduje poważne podrażnienie oczu. 

P102 - Chronić przed dziećmi. 

P261 - Unikać wdychania pyłu, gazu, pary, oparów. 

P264 - Dokładnie umyć dłonie, przedramiona i twarz po użyciu. 

P272 - Nie wynosić zanieczyszczonej odzieży ochronnej poza miejsce pracy.  

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

P302+P352 - W przypadku dostania się na skórę:  Umyć dużą ilością wody.  

 
 

 
Forma produktu 

Nazwa produktu 

Kod produktu 

Rodzaj produktu 

Grupa produktu 

Nie należy 

wykorzystywać do 

  

 

Hasło ostrzegawcze (CLP) 

Składniki niebezpieczne 

Zwroty określające zagrożenie (CLP) 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) 

 

mailto:mail@rockoil.co.uk
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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. 

P321 Zastosować określone leczenie (patrz dodatkową instrukcję udzielania pierwszej 

pomocy)  

P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ 

zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 

porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P362+P364 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją  przed ponownym użyciem.  

P501 - Zawartość/pojemnik dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych, 

zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, ogólnokrajowymi oraz/lub międzynarodowymi 

przepisami. 
Nie dotyczy 

Nie dotyczy

 
Inne zagrożenia       

Inne zagrożenia niezawarte w klasyfikacji 

  

 

 
SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach 
3.1. Substancje 

Nie dotyczy 

Mieszanina 

 

SEKCJA 4: Działania z zakresu pierwszej pomocy
 

4.1. Opis działań z zakresu pierwszej pomocy 

Ogólne działania z zakresu pierwszej pomocy 

 

Działania z zakresu pierwszej pomocy po wdychaniu 

produktu 

Działania z zakresu pierwszej pomocy  po kontakcie 

produktu ze skórą 

 

 

 

 

Działania z zakresu pierwszej pomocy  po kontakcie 

z oczami   

Działania z zakresu pierwszej pomocy po spożyciu 

produktu 

 

Nigdy nie wkładaj nic do ust osoby nieprzytomnej . Jeśli czujesz się źle, zasięgnij porady lekarza 

(pokaż lekarzowi etykietę produktu, jeśli to możliwe). 
Umożliw oddychanie świeżym powietrzem. Pozwól osobie poszkodowanej odpocząć. 
 
 

Należy zdjąć zanieczyszczone ubranie i umyć skórę narażoną na działanie produktu delikatnym 

mydłem i wodą, a następnie spłukać to ciepłym strumieniem wody. Umyj dużą ilością wody/…  W 

przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod 

opiekę lekarza. Zastosować określone leczenie (patrz dodatkową instrukcję udzielania pierwszej 

pomocy na etykiecie). Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.  
 

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.  Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć.  Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Przemyj usta.  NIE wywołuj wymiotów. Pilnie zgłoś się po pomoc medyczną. 

 

Zaślepka zabezpieczająca przed otwarciem przez dzieci 
Wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie  

 

2.3. 

: Brak w normalnych warunkach stosowania. 

 

3.2. 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 

Rozporządzeniem (WE) nr 

1272/2008 [CLP] 

PAO 4 cSt (nr CAS) 68037-01-4 

(nr WE)500-183-1 

(nr REACH) 01-2119486452-34 

50 - 65 Aspiracja Toksyczność 1, H304 

wielosiarczki, nadtlenek di-tert-butylowy  4 - 4.99 Działa drażniąco na skórę 1, H317 

Chroniczna toksyczność dla środowiska 

wodnego 4, H413 

Alkylamine trialkyldithiophosphate phosphate (nr WE) 931-384-6 

(nr REACH)01-2119493620-38 

1 - 1.99 Toksyczność ostra 4 (ustna), H302 

Uszkodzenie oczu 1, H318 

Działa drażniąco na skórę 1, H317 

Chroniczna toksyczność dla środowiska 

wodnego 2, H411 

O,O,O-triphenyl phosphorothioate (Nr WE) 209-909-9 0.1 - 0.49 Substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość  2, H361fd 

Pełen tekst kategorii H: patrz sekcja 16 

 

 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy/skutki po wdychaniu substancji : Może spowodować reakcję alergiczną skóry. 

Objawy/skutki po kontakcie z oczami : Powoduje poważne podrażnienie oczu. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym  

Leczyć objawowo. 
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Suchy proszek. Dwutlenek węgla.  Rozproszona woda.  Piasek. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie stosować zwartych strumieni wody. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku ognia :    Tlenek węgla. Dwutlenek węgla. Opary. 

 

 
 

Opakowania narażone na działanie wysokiej temperatury można 
chłodzić rozproszoną wodą lub mgłą wodną.  Zachowaj ostrożność 
podczas gaszenia pożaru chemicznego. Nie wolno dopuścić 
dostania się wody gaszącej pożar do środowiska. 

Nie należy zbliżać się do pożaru bez odpowiedniego sprzętu 
ochronnego, włączając w to środki ochrony dróg oddechowych.

 
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osób nieudzielających pomocy 

  

 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Sprzęt ochronny   Należy wyposażyć zespół sprzątający w odpowiednią ochronę 

Procedury bezpieczeństwa  Należy przewietrzyć dany obszar. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie wolno dopuścić do dostania się produktu do ścieków oraz wód publicznych.  W przypadku gdy ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych 
należy powiadomić o tym władze. 

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

Metody usuwania zanieczyszczeń : Należy pochłonąć rozlaną ciecz przy pomocy obojętnych ciał stałych, takich jak glina czy 
ziemia okrzemkowa najszybciej, jak to możliwe. Należy zebrać wyciek. Przechowywać z daleka 
od innych materiałów. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji  

Patrz nagłówek 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania  

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
  
 
Środki higieny 
 

 

 

Należy umyć ręce i inne części ciała narażone na kontakt za pomocą delikatnego 

mydła i wody przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz przed wyjściem z pracy. 

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w celu zapobieżenia tworzeniu 

się oparów. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  

Dokładnie umyć dłonie, przedramiona i twarz po użyciu. Nie wynosić 

zanieczyszczonej odzieży ochronnej poza miejsce pracy.  Wyprać zanieczyszczoną 

odzież przed ponownym użyciem.  

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Instrukcje dla straży pożarnej 

 
Ochrona podczas walki z pożarem 

 

Sprzęt ochronny 

Procedury bezpieczeństwa 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 

Należy ewakuować niepotrzebny personel. 
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki przechowywania  Opakowanie musi być zamknięte jeśli produkt nie jest używany. Chronić przed wilgocią. Produkt należy 
przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.  

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.  Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Utleniacz. Silne zasady. Silne kwasy. 

Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne. 

0 - 40°C 

 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Olej smarowy. 

  

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej. 
8.1. Parametry dotyczące kontroli  

Brak dodatkowych informacji 

8.2. Kontrola narażenia  

Stosowne techniczne środki kontroli:  

Upewnić się, że wystawienie na działanie jest poniżej dopuszczalnych norm zawodowego narażenia (o ile są one dostępne). 

Indywidualne środki ochrony: 

Maska gazowa z filtrem typu A jeśli conc. w powietrzu > 5 ppm.  Rękawice. Rękawice z kauczuku nitrylowego.  W przypadku zagrożenia rozpryskiem: 

okulary ochronne. Należy unikać zbędnego wystawienia na działanie.  

Ochrona rąk: 
 

Tam, gdzie może wystąpić kontakt z produktem, użycie rękawic zatwierdzonych 

zgodnie z odpowiednimi normami (np. Europa: EN374, US: F739) wykonanych z 

poniższych materiałów może zapewnić odpowiednią ochronę chemiczną. rękawice z 

PVC, neoprenu lub kauczuku nitrylowego. Trwałość i wytrzymałość rękawicy zależy 

od użycia, np. częstotliwość i długość kontaktu, odporność chemiczna materiału 

rękawic, chwytność. Zawsze zasięgnij informacji u dostawcy rękawic. 

Zanieczyszczone rękawice powinny zostać wymienione. Higiena osobista jest 

kluczowym elementem skutecznej pielęgnacji dłoni.  Rękawice należy zakładać 

jedynie na czyste dłonie. Po użyciu rękawic, dłonie należy dokładnie umyć i osuszyć. 

Zaleca się stosowanie nieperfumowanego kremu nawilżającego. 

W przypadku ciągłego kontaktu zalecamy używanie rękawic o czasie przebicia 

powyżej 240 minut preferując >480 minut, w przypadkach gdy może być określony 

odpowiedni model rękawic. W przypadku krótkotrwałej ochrony/ ochrony przed 

zachlapaniem zalecamy taką samą zasadę, jednak należy zdać sobie sprawę, że 

odpowiednie rękawice oferujące taki poziom ochrony mogą być niedostępne i w 

takim przypadku niższy czas przebicia może być akceptowany tak długo jak 

przestrzega się zasad dotyczących utrzymania i wymiany. Grubość rękawic nie jest 

dobrym wyznacznikiem odporności na przenikanie substancji chemicznych, 

ponieważ zależy to od dokładnego składu materiału, z którego wykonane są 

rękawice. Grubość rękawic powinna być większa niż 0,35mm w zależności od marki i 

modelu rękawic. 

Ochrona oczu: 

Jeśli występuje ryzyko rozbryzgu cieczy:  Norma EN 166 - Ochrona indywidualna wzroku. Okulary ochronne 

zatwierdzone dla substancji chemicznych lub zwykłe okulary ochronne. 

Ochrona skóry i ciała: 

Należy nosić odpowiednie ubranie ochronne. 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niewystarczającej wentylacji należy stosować odpowiednie aparaty oddechowe.  Noś odpowiednią maskę. 

Symbol(e) indywidualnych środków ochrony: 

 

Produkty niekompatybilne 

Produkty kompatybilne 

Temperatura przechowywania 
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Ochrona przed zagrożeniem termicznym: 
 

Nie ma szczególnego zastosowania. 

Kontrola narażenia środowiska: 

SEKCJA 6. 

Inne informacje: 

Nie należy jeść, pić lub palić w czasie stosowania. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  

  

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia Ciecz 

Wygląd Ruchliwa ciecz 

Kolor bursztynowy 

Zapach charakterystyczny 

Próg zapachu brak danych 

pH Nieklasyfikowane 

Względna szybkość parowania (octan butylu=1) brak danych 

Temperatura topnienia brak danych 

Temperatura krzepnięcia brak danych 

Temperatura wrzenia > 280 °C IBP 

Temperatura zapłonu > 210 °C PMCC 

Temperatura samozapłonu > 320 °C 

Temperatura rozkładu brak danych 

Palność (ciało stałe, gaz) niepalne. 



 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z poprawką do Rozporządzenia (WE) nr 2015/830 

Seria Gearaxl S 75W-85 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 

7/30/2018 EN (angielski) 6/9 

 

9.2. Inne informacje 

Zawartość LZO : 0%  

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Produkt nie jest reaktywny chemicznie w sposób inny niż opisano to w podsekcjach poniżej. 

10.2. Stabilność chemiczna  

Nieustalona. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  

Nieustalona. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Bezpośrednie światło słoneczne. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. 

10.5. Materiały niekompatybilne 

Utleniacz. Silne kwasy. Silne zasady. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

opary. Tlenek węgla. Dwutlenek węgla.  

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

Nieklasyfikowana 

Nieklasyfikowana 

Nieklasyfikowana 

Nieklasyfikowany 

pH: Nieklasyfikowany 

Na podstawie dostępnych danych nie spełnia kryteriów klasyfikacji 

Powoduje poważne podrażnienie oczu. 

pH: Nieklasyfikowany 
 

Może spowodować reakcję alergiczną skóry. 

 

Nieklasyfikowany 

 

Na podstawie dostępnych danych nie spełnia kryteriów klasyfikacji 

Nieklasyfikowany 

Na podstawie dostępnych danych nie spełnia kryteriów klasyfikacji 

Nieklasyfikowany 

Na podstawie dostępnych danych nie spełnia kryteriów klasyfikacji 

Nieklasyfikowane 

Na podstawie dostępnych danych nie spełnia kryteriów klasyfikacji 

Nieklasyfikowane 

Na podstawie dostępnych danych nie spełnia kryteriów klasyfikacji 

 

Nieklasyfikowane 
 

Na podstawie dostępnych danych nie spełnia kryteriów klasyfikacji 

 
Seria Gearaxl S 75W-85     

Lepkość kinematyczna 77 mm
2
/s @40°C 

  

Ciśnienie pary  < 0.5 kPa @ 20°C 

Względna gęstość pary w 20°C brak danych 

Względna gęstość 0,865 kg/l @ 15°C 

Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w węglowodorach alifatycznych. 

Logarytm Pow brak danych 

Lepkość kinematyczna  77 cSt @40°C 

Lepkość dynamiczna brak danych 

Właściwości wybuchowe Nieklasyfikowane. 

Właściwości utleniania Nieklasyfikowane. 

Granice wybuchowości brak danych 

Toksyczność ostra (ustna) 

Toksyczność ostra (skórna) 

Toksyczność ostra (oddechowa) 

Działanie żrące/drażniące dla skóry 

 

Dodatkowe informacje 

Poważne uszkodzenie oczu/ działanie 

drażniące na oczy  

Działanie uczulające na drogi oddechowe 

lub skórę 

Działanie mutagenne na komórki 

rozrodcze 

Dodatkowe informacje 

Rakotwórczość 

Dodatkowe informacje 

Szkodliwe działanie na rozrodczość  

Dodatkowe informacje 

STOT – pojedyncze narażenie 

Dodatkowe informacje 

STOT - wielokrotne narażenie 

Dodatkowe informacje 

Zagrożenie spowodowane 

aspiracją 

Dodatkowe informacje 
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Produkt nie jest uznawany za szkodliwy dla organizmów wodnych lub powodujący długotrwałe 

negatywne skutki dla środowiska. 

Nieklasyfikowany 

 

Nieklasyfikowany 

Seria Gearaxl S 75W-85 

Trwałość i zdolność do rozkładu   Nie ulega łatwo biodegradacji. Nieustalona. 
PAO 4 cSt (68037-01-4) 

Trwałość i zdolność do rozkładu   Ulega biodegradacji. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Seria Gearaxl S 75W-85 

Zdolność do bioakumulacji   Nieustalona. 

PAO 4 cSt (68037-01-4) 

Zdolność do bioakumulacji   Niska zdolność do bioakumulacji 

 

12.4. Mobilność w glebie  

Brak dodatkowych informacji 

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Seria Gearaxl S 75W-85 

Wyniki oceny właściwości PBT  Nieklasyfikowany jako PBT lub vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  

Dodatkowe informacje:    Unikać uwolnienia do środowiska. 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

Zalecenia dotyczące postępowania z 
produktem/opakowaniem 

Ekologia – odpady 

 

Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/ ogólnokrajowymi przepisami. Zawartość/pojemnik 

dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, 

ogólnokrajowymi oraz/lub międzynarodowymi przepisami. 

Unikać uwolnienia do środowiska.

 
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  

12.1. Toksyczność 

Ekologia – ogólnie  

Ostra toksyczność dla organizmów 

wodnych 

Toksyczność przewlekła dla środowiska 

wodnego  

Na podstawie dostępnych danych nie spełnia kryteriów klasyfikacji. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia skutki i 

 objawy 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

Nieustalona. PAO 4 cSt (68037-01-4) 

LC50 fish 1 

> 1000 mg/l 96 Hours (Salmo Gairdneri) 

EC50 Daphnia 1 > 190 mg/l 48 Hours 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  

12.5. 

 

 
Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. Numer UN [ONZ] 

UN-Nr (ADR)  Nie dotyczy 

UN-Nr (IMDG) Nie dotyczy 

UN-Nr (IATA)  Nie dotyczy 

UN-Nr (ADN)  Nie dotyczy 

UN-Nr (RID)  Nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) Nie dotyczy 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

ADR  

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) Nie dotyczy 
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IMDG 
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) 
 

:  Nie dotyczy 
 

IATA 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) 
 

:  Nie dotyczy 
 

ADN 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) 

:  Nie dotyczy 
 

RID 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) 

 

:  Nie dotyczy 
 

  
14.4. Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR) :  Nie dotyczy 
 

Grupa pakowania (IMDG) 

 

:  Nie dotyczy 
 

Grupa pakowania (IATA) 

 

:  Nie dotyczy 
 

Grupa pakowania (ADN) 

 

:  Nie dotyczy 
 

Grupa pakowania (RID) 

 

:  Nie dotyczy 
 

 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Groźny dla środowiska 

 

:  Nie  
 

Zanieczyszczenia morskie :  Nie  
 

Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 

 

 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport lądowy 

Nie dotyczy 

- Transport morski 

Nie dotyczy 

- Transport powietrzny 

Nie dotyczy 

- Transport żeglugą śródlądową 

Nie dotyczy 

- Transport kolejowy 

Nie dotyczy 

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

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  

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

15.1.1. Regulacje UE 

Nie zawiera substancji, których dotyczyłyby ograniczenia Załącznika XVII do rozporządzenia REACH 

 Nie zawiera substancji, które znajdują się na liście kandydackiej REACH 

 Nie zawiera substancji, które znajdują się w załączniku nr XIV do rozporządzenia REACH 

Zawartość LZO    : 0 % 

15.1.2. Przepisy ogólnokrajowe 

Brak dodatkowych informacji 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego  

SEKCJA 16: Inne informacje

 



 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z poprawką do Rozporządzenia (WE) nr 2015/830 

Seria Gearaxl S 75W-85 

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 

7/30/2018 EN (angielski) 9/9 

Źródła danych :ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 
Inne informacje : Brak. 

 

 

SDS EU (REACH Załącznik II) 

Niniejsze informacje są oparte na naszej obecnej wiedzy. Ich jedynym celem jest opisanie produktu dla celów zdrowotnych, bezpieczeństwa i środowiskowych. Co za tym idzie, nie 

należy go interpretować jako dokumentu gwarantującego pewne określone właściwości produktu. 

Pełen tekst kategorii H- i EUH-  

Toksyczność ostra 4 (ustna) Ostra toksyczność (oddechowa), Kategoria 4 

Chroniczna toksyczność wodna 2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego - Narażenie przewlekłe, Kategoria 2 

Chroniczna toksyczność wodna 4 Niebezpieczne dla środowiska wodnego - Narażenie przewlekłe, Kategoria 4 

Aspiracja Toksyczność 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 

Uszkodzenie oczu 1 Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu, Kategoria 1 

Substancje działające szkodliwie na 
rozrodczość  2 

Toksyczność reprodukcyjna, Kategoria 2 

Uczulenie skóry 1 Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1 

H302 Szkodliwy w przypadku połknięcia. 

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

H317 Może spowodować reakcję alergiczną skóry. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu. 

H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

H411 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 


