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KARTA CHARAKTERYSTYKI 

Specjalny olej smarujący HSM do głowic 
tnących 
niszczarek dokumentów 

 

Data opracowania: 22.01.2014 

Nowa wersja: 26.07.2017 

Nr wersji: 3 

Numer dokumentu: 100000132035 

 

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz firmy/przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu  

 Nazwa produktu: Specjalny olej smarujący HSM do głowic tnących 
niszczarek dokumentów  

Numer produktu 50 ml:   1235997104 

Numer produktu  250 ml:  1235997403 

Numer produktu  5 l:   1235997501 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane 

 Zastosowanie substancji / 
mieszaniny: 

PC24: Środki poślizgowe, smary, produkty uwalniające. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 Nazwa przedsiębiorstwa HSM GmbH + Co.KG 

 Ulica Austraße 1-9 

 Miejscowość D-88699 Frickingen 

 Kraj Niemcy 

 Tel. +49 7554 2100-0 

 Faks +49 7554 2100-160 

 E-Mail Info@hsm.eu 

 Serwis internetowy www.hsm.eu 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

 Telefon alarmowy: Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen, 
Berlin: Tel.: +49 30 / 19240 

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 Klasyfikacja w ramach 
CLP: 

Ten produkt nie posiada klasyfikacji według CLP. 

2.2 Elementy oznakowania  

 Elementy oznakowania:  Produkt nie posiada elementów oznakowania. 

2.3 Inne zagrożenia  

 PBT:  Produkt nie jest zidentyfikowany jako substancja 
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PBT/vPvB. 

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancja  

 Tożsamość chemiczna: VP 919 

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

 Kontakt ze skórą: Zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. 

 Kontakt z oczami: Przemywać oko bieżącą wodą przez 15 minut. 
Skonsultować się z lekarzem. 

 Układ pokarmowy: Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. 
Skonsultować się z lekarzem. 

 Drogi oddechowe: W razie przypadkowego wdychania oparów umieścić 
poszkodowanego na świeżym powietrzu. 

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione 

 Kontakt ze skórą: Może wystąpić łagodne podrażnienie skóry w miejscu 
kontaktu. 

 Kontakt z oczami: Może występować podrażnienie i zaczerwienienie. 

 Przewód pokarmowy: Brak dostępnych danych. 

 Drogi oddechowe: Brak dostępnych danych. 

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

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

 

5.1 Środki gaśnicze 

 Środki gaśnicze: Suchy proszek chemiczny. Piana odporna na działanie 
alkoholu. Stosować rozpyloną wodę do chłodzenia 
pojemników. 

5.2 
    

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

 

 Zagrożenia związane z 
narażeniem:  

Podczas spalania powstają toksyczne opary dwutlenku i 
tlenku węgla. 

5.3 
    

Informacje dla straży pożarnej 

 Informacje dla straży 
pożarnej: 

Używać niezależnego aparatu oddechowego. 

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

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

 Indywidualne środki 
ostrożności: 

Indywidualne środki ostrożności są opisane w sekcji 
8 karty charakterystyki. Wyeliminować wszelkie źródła 
zapłonu. Obrócić nieszczelne pojemniki przeciekającym 
bokiem do góry, aby zapobiec wydostawaniu się cieczy. 

6.2    Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
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 Środki ostrożności w 
zakresie ochrony 
środowiska: 

Nie wolno spuszczać do studzienek kanalizacyjnych lub 
rzek. 

Wyciek ograniczyć za pomocą obwałowania. 

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

 Procedury usuwania: Wymieszać z piaskiem lub wermikulitem. Przenieść do 
odpowiedniego pojemnika. Patrz sekcja 13 karty 
charakterystyki, w której jest opisana właściwa metoda 
usuwania. Spłukać podłoże odpowiednim 
rozpuszczalnikiem tworzącym emulsję. 

6.4  

 

Odniesienia do innych sekcji 

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1    Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 Instrukcje dotyczące 
postępowania: 

Unikać powstawania i rozprzestrzeniania się mgły w 
powietrzu. Palenie jest zabronione. 

7.2 
    

 

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności 

 Warunki przechowywania: 15-25°C. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. 

 Odpowiednie opakowanie:  Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Sekcja 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy: pył respirabilny 
 

Kraj 8 godzin TWA 15 min. STEL 8 godzin TWA 15 min. STEL 

UE 
5 mg/m3 przez 
drogi 
oddechowe 

- - - 

 

8.2 Wartości DNEL/PNEC 

 DNEL/PNEC Brak danych. 

8.3    Kontrola narażenia 

 Środki techniczne: Zapewnić, aby oświetlenie i wyposażenie elektryczne nie 
stały się przyczyną zapłonu. 

 Ochrona dróg 
oddechowych: 

W normalnych warunkach, w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, ochrona dróg oddechowych nie jest 
wymagana. 

 Ochrona rąk: Rękawice nitrylowe. 0,7 mm. Czas wytrzymałości 
materiału rękawic < 1 godzina. 

 Ochrona oczu: Okulary ochronne. 

 Ochrona skóry: Odzież ochronna. 

 Ochrona środowiska: Należy zapoznać się z wymaganiami prawnymi 
konkretnego państwa członkowskiego w dziedzinie 
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ochrony środowiska. 

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 Stan: Olej 

 Barwa: Bezbarwny 

 Zapach: Słabo wyczuwalny zapach 

 Rozpuszczalność w 
wodzie: 

Niemieszalny 

 Lepkość: Oleisty 

 Lepkość kinematyczna: 90 mm2/s 

 Metoda badania 
lepkości: 

ASTM D 7042/40°C 

 Temperatura/zakres 
wrzenia °C: 

Brak danych. 

 Punkt/zakres topnienia 
°C: 

Brak danych. 

 Granice palności %:             

 dolna: 0.9 

   górna: 7.0 

 Temperatura zapłonu 
°C: 

> 250 

 Współczynnik podziału 
n-oktanol/woda: 

> 3,5 

 Samozapłon °C: Brak danych. 

 Prężność par: < 0,013 hPa / 20°C 

 Gęstość względna: 0,87 / 15°C 

 pH: nie dotyczy 

 VOC g/l: 0 

9.2 Pozostałe informacje  

 Inne informacje: Brak danych 

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 

 Reaktywność: Produkt stabilny w zalecanych warunkach transportu i 
przechowywania. 

10.2     Stabilność chemiczna 

 Stabilność chemiczna:   

 

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach. 

10.3     Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

 Reakcje niebezpieczne:  W normalnych warunkach transportu i przechowywania 
nie występują reakcje niebezpieczne. 

10.4     Warunki, których należy unikać 

 Warunki, których  
należy unikać:  

Otwarty ogień. Źródła zapłonu. Gorące powierzchnie. 

10.5     Materiały niezgodne 
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 Czynniki, których  
należy unikać:  

Silne utleniacze 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

 Niebezpieczne produkty 
rozkładu:  

Podczas spalania powstają toksyczne opary dwutlenku 
węgla i tlenku węgla. 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 

11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Wartości toksyczności: 
 

Droga narażenia Gatunki Badanie Wartość Jednostka 

PRZEZ SKÓRĘ KRÓLIK LD50 > 2000 mg/kg 

DROGI 
ODDECHOWE 

SZCZUR 4H LC50 > 2500 mg/ m³ 

DROGA 
POKARMOWA 

SZCZUR LD50 > 5000 mg/kg 

 

11.2 Objawy / drogi narażenia 

 Kontakt ze skórą: Może wystąpić łagodne podrażnienie skóry w miejscu kontaktu. 

 Kontakt z oczami: Może występować podrażnienie i zaczerwienienie. 

 Przewód pokarmowy: Brak dostępnych danych. 

 Drogi oddechowe: Brak dostępnych danych. 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność: 

Wartości ekotoksyczności: 
 

Gatunki Badanie Wartość Jednostka 

Daphnia magna 48H EC50 > 100 mg/l 

Ryby 96H LC50 > 100 mg/l 
 

12.2    Trwałość i zdolność do rozkładu 

 Trwałość i zdolność do 
rozkładu: 

Brak dostępnych danych. 

 

12.3   Zdolność do bioakumulacji 

 Zdolność do 
bioakumulacji 

Brak dostępnych danych. 

12.4 Mobilność w glebie 

 Mobilność: Produkt nierozpuszczalny w wodzie. Unosi się na wodzie. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 Trwałość (P-): Wynik oceny trwałości: nie P 

 Bioakumulacja (B-): Wynik oceny bioakumulacji: nie B 

 Toksyczność (T-) mg/l:  

 NOEC dla organizmów 
morskich lub 
słodkowodnych: 

> 100 

 Wynik oceny 
toksyczności: 

nie T 
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 Identyfikacja PBT: Produkt nie jest identyfikowany jako substancja 
PBT/vPvB. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

 Czynności w celu 
usuwania: 

Przelać do odpowiedniego pojemnika i zorganizować 
odbiór przez przedsiębiorstwo specjalizujące się 
w usuwaniu odpadów. 

 Procesy odzysku: Powtórna rafinacja oleju i inne ponowne wykorzystanie 
oleju. 

 Usuwanie opakowań: Usuwać umieszczając na legalnym składowisku odpadów 
lub stosując inne metody dla odpadów niebezpiecznych 
lub toksycznych. 

 UWAGA: Przypominamy użytkownikom o możliwości występowania 
regionalnych lub krajowych przepisów dotyczących 
usuwania odpadów. 

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 

 Klasa transportu:    Ten produkt nie wymaga klasyfikacji w celu transportu. 

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1 Przepisy i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska 
naturalnego związane z substancją lub mieszaniną 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego: 

Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa 
chemicznego substancji lub mieszaniny. 

Sekcja 16: Pozostałe informacje 

16.1 Pozostałe informacje Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana 
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010. 

* oznacza tekst karty charakterystyki SDS, który zmienił 
się od czasu ostatniej wersji. 

 Zastrzeżenia prawne: Powyższe informacje uważamy poprawne, ale 
nie twierdzimy, że są wyczerpujące. Należy je traktować 
wyłącznie jako wskazówki. Nasze przedsiębiorstwo 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku postępowania z tym produktem lub kontaktu 
z nim. 
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