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1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsi�biorstwa 

Nazwa produktu ...............................Statoil DrawWay 7105 

Zastosowanie ......................................płyn do tłoczenia i ci�gnienia 

Producent /importer ...................Statoil Poland Sp. z o. o. 

Adres ...............................................................ul. Lubla�ska 38 

Kod i miasto ..........................................31-476 Kraków 

Telefon ..........................................................+48 12 415 70 00 

Telefon alarmowy ..........................+48 12 415 70 00 czynny od poniedziałku do pi�tku w godzinach 7.30-15.30 

E-mail ............................................................ olejesmarowe@statoil.com 

Fax ......................................................................+48 12 415 71 00 

Kontakt .........................................................Tomasz Piergies 

Odpowiedzialny za import .Jakub Adamus 

Osoba/dział odpowiedzialny za kart� charakterystyki........  Dział Serwisu Technicznego 

Data aktualizacji 07.07.2008        

2. Identyfikacja zagro�e� 

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze�nia 2003 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zmianami w Dz. U. 2004 
r., nr 243, poz. 2440, Dz. U. Nr 174, poz. 1222, 2007 r. z uwzgl�dnieniem zmian wprowadzonych dyrektyw�  Komisji  nr 
2006/8/WE.  
Zgodnie z kryteriami przepisów w/w rozporz�dzenia produkt nie jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 
Zagro�enia ze wzgl�du na wła�ciwo�ci fizykochemiczne: 
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny 
Zagro�enia dla zdrowia: 
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny  
Zagro�enia dla �rodowiska: 
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. 
Opakowania jednostkowe nie wymagaj� znakowania ostrzegawczego - patrz pkt 15. 

3. Skład i informacja o składnikach 

Nr  Nazwa składnika  Nr CAS Nr WE Zawarto�� w 
% wag.  

Klasyfikacja  

1 Izo-parafiny ( C10-C12) 
( syntetyczne) 

90622-58-5 292-460-6 95 Xn,R65,R66, 
R53 

W punkcie 16 podano znaczenie zwrotu R. 

4. Pierwsza pomoc 

Wdychanie: Osob� poszkodowan� natychmiast wyprowadzi� z zanieczyszczonego obszaru. W razie potrzeby 
zastosowa� sztuczne oddychanie. Niezwłocznie zasi�gn�� porady lekarza.  

Kontakt ze skór�: Zdj�� zanieczyszczon� odzie�. Zanieczyszczon� skór� umy� wod� z mydłem. Zasi�gn�� porady 
lekarza w przypadku utrzymywania si� jakichkolwiek dolegliwo�ci, np. cech podra�nienia skóry. Zabrudzon� odzie� zdj�� i 
upra� przed nast�pnym u�yciem. 

Kontakt z oczami: Wyj�� szkła kontaktowe. Przy podwini�tych powiekach płuka� oczy bie��c�, letni� wod�, przez 
co najmniej 15 minut. Zasi�gn�� porady lekarza.  

Połkni�cie: Nie wywoływa� wymiotów. Zasi�gn�� porady lekarza.  

5. Post�powanie w przypadku po�aru 
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Zalecany �rodek: Piana, proszek ga�niczy, dwutlenek w�gla. 
 
Nieodpowiednie �rodki ga�nicze: Woda. 
 
Szczególne �rodki ostro�no�ci w przypadku po�aru lub wybuchu : Pod wpływem wysokiej temperatury mog� 
powsta� pary ci��sze od powietrza, które gromadz� si� przy powierzchni ziemi, w dolnych partiach pomieszcze� i w 
zagł�bieniach terenu. Pary mog� tworzy� z powietrzem mieszank� wybuchow�. 
 
Szczególne wyposa�enie podczas walki z ogniem: Nie nale�y przebywa� w zagro�onej ogniem strefie bez 
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezale�nym obiegiem powietrza. 
 
Inne informacje:  Zagro�one ogniem pojemniki polewa� z bezpiecznej odległo�ci rozpylonym strumieniem wody. 
Nie dopu�ci� do przedostania si� wody ga�niczej do kanalizacji, wód powierzchniowych. 

6. Post�powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do �rodowiska 

�rodki ochrony indywidualnej:  Nale�y przestrzega� ogólnych zasad bezpiecze�stwa i higieny. Zadba� o 
dobr� wentylacj�. Unika� kontaktu z oczami i skór�. Ogłosi� zakaz palenia i u�ywania otwartego ognia. U�ywa� �rodków 
ochrony osobistej zgodnie z pkt 8 karty. Uwaga! Niebezpiecze�stwo po�lizgni�cia si� na rozlanym produkcie. 
 
Niezb�dne �rodki w zakresie ochrony �rodowiska: Nie wprowadza� do kanalizacji, wód powierzchniowych i 
gruntowych. W przypadku uwolnienia wi�kszych ilo�ci preparatu nale�y poczyni� kroki w celu niedopuszczenia do 
rozprzestrzenienia si� w �rodowisku naturalnym. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior albo uj�� wody nale�y 
niezwłocznie powiadomi� odpowiednie słu�by ratownicze. 
 
Metody czyszczenia oraz zbierania odpadów: Produkt zebra� za pomoc� materiałów wchłaniajacych ciecze (np. 
piasek, ziemia, uniwersalne substancje wi���ce, krzemionka, trociny itp.) i umie�ci� w kontenerach na odpady. Zebrany 
materiał potraktowa� jak odpady i dalej post�powa� wg pkt 13. Oczy�ci� ska�one miejsce. 

7. Post�powanie z preparatem i jego magazynowanie 

Post�powanie z preparatem: Unika� zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdycha� par i mgieł produktu. 
Przestrzega� zalece� obowi�zuj�cych podczas pracy z czynnikami chemicznymi – rozporz�dzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy zwi�zanej z wyst�powaniem w 
miejscu pracy czynników chemicznych – Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86. Zapewni� 
odpowiedni� wentylacj�. Unika� zanieczyszczenia oczu, skóry i odzie�y. Zanieczyszczon� odzie� niezwłocznie 
zdj�� i upra� przed ponownym u�yciem. Przestrzega� zalece� podanych w instrukcji stosowania produktu.  
Transport: transport �rodkami transportu przystosowanymi do przewozu produktów naftowych. 

Magazynowanie: Przestrzega� zalece� zamieszczonych na etykiecie. Przechowywa� w oryginalnych, 
szczelnie zamkni�tych pojemnikach w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chroni� przed 
dost�pem powietrza, wilgoci i zanieczyszcze�. Chroni� przed bezpo�rednim �wiatłem słonecznym i �ródłami ciepła. 
Unika� ekstremalnej temperatury. Nie przechowywa� z �ywno�ci�, napojami lub z pasz�. 

8. Kontrola nara�enia i �rodki ochrony indywidualnej 

Warto�ci graniczne nara�ania: 
 
Warto�� Progowa ( TLV-TWA) : 1200 mg/m3 ( 170 ppm). Produkt rozproszony w powietrzu. 
 
Kontrola nara�enia w miejscu pracy:  Przestrzega� ogólnych zasad bezpiecze�stwa i higieny. Podczas pracy nie 
je��, nie pi� i nie pali� tytoniu. Przed przerw� i po zako�czeniu pracy dokładnie umy� r�ce. Zadba� o dobr� wentylacj�. 
Unika� kontaktu ze skór� i oczami. 
 
Ochrona r�k: u�ywa� r�kawic ochronnych (zalecane r�kawice z chemicznie odpornego kauczuku nitrylowego, 
neoprenowego lub PCV). 
 
Materiał, z którego wykonane s� r�kawice musi by� nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału nale�y dokona� 
przy uwzgl�dnieniu czasów przebicia, szybko�ci przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich r�kawic nie zale�y tylko od 
materiału, lecz tak�e od innych cech jako�ciowych i zmienia si� w zale�no�ci od producenta. Od producenta r�kawic nale�y uzyska� 
informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzega�. 
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Ochrona ciała: stosowa� robocz� odzie� ochronn�. 
 
Ochrona oczu: stosowa� szczelne okulary ochronne. 
 
Ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana w warunkach prawidłowego stosowani produktu. Jednak w przypadku 
nieodpowiedniej wentylacji stosowa� ochron� dróg oddechowych (filtr P2 lub pochłaniacz par organicznych). 
Stosowane �rodki ochrony indywidualnej musz� spełnia� wymagania zawarte w rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. 
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pó�n. zm.). Pracodawca obowi�zany jest zapewni� �rodki ochrony 
odpowiednie do wykonywanych czynno�ci oraz spełniaj�ce wszystkie wymagania jako�ciowe, w tym równie� ich konserwacj� i 
oczyszczanie. 
Nale�y zastosowa� procedury monitorowania st��e� niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czysto�ci 
powietrza w miejscu pracy - o ile s� one dost�pne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub  
Europejskimi Normami z uwzgl�dnieniem warunków panuj�cych w miejscu nara�enia oraz odpowiednie metodologii pomiaru  
dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i cz�stotliwo�� bada� i pomiarów powinny spełnia� wymagania zawarte w rozporz�dzeniu 
MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645). 
 
Kontrola nara�enia �rodowiska 
Nie nale�y dopu�ci� do przedostania si� du�ych ilo�ci produktu do wód gruntowych, kanalizacji, �cieków lub gleby. W 
przypadku odprowadzania rozcie�czonych roztworów produktu do sieci kanalizacyjnej nale�y przestrzega� odpowiednich 
przepisów. 

9. Własno�ci fizyczne i chemiczne 

Stan skupienia.................................................. prze�roczysty płyn 
Zapach …………………………………………… bezzapachowy 
pH ( 10%) ………………………… nie ma zastosowania 
G�sto��.........................................................................768 kg/m3 w 15°C 
Temperatura wrzenia.............................180°C ASTM D 86 
Temperatura zapłonu …………..63 °C ASTM D 93 
Temperatura samozapłonu …..250 °C 
Granice wybuchowo�ci ……dolna – min. 1 % vol. w powietrzu 
…………………………………..górna – max. 6% vol. w powietrzu 
Pr��no�� par ( w 37,8 °C) ……. 5,0 mbar ASTM D 323 
G�sto�� par ( powietrze =1) ………..  
Stosowa� jako …………………… 100% 
Rozpuszczalno�� w wodzie …………… nierozpuszczalny 

10. Stabilno�� i reaktywno�� 

Stabilno�� ....................................................................................................................................Chemicznie stabilny. 

Materiały, których nale�y unika�: .......................................................Silne utleniacze. 

Niebezpieczne produkty rozkładu: ...................................................Ditlenek w�gla, tlenek w�gla. 

Nale�y unika� �ródeł ciepła i ognia oraz kontaktu z kwasami i zasadami. 

11. Informacje toksykologiczne 

Ogólne 

Wdychanie ................................ Mo�e powodowa� podra�nienie błon �luzowych, bóle i zawroty głowy. 

Połkni�cie................................... Nie wywoływa� wymiotów. W nast�pstwie wymiotów produkt mo�e by� zaaspirowany do płuc, co 
mo�e powodowa� uszkodzenie płuc. 

Kontakt ze skór�............. Mo�e powodowa� podra�nienie skóry. Produkt �wie�y jest oboj�tny dla skóry lub mo�e 
powodowa� lekkie podra�nienie, zaczerwienienie lub wysuszenie skóry. W przypadku długotrwałego działania na skór� i 
nieprzestrzegania zasad BHP mo�e powodowa� zmiany skórne. Pod ci�nieniem, olej mo�e przenika� do skóry i ni�ej 
poło�onych tkanek, co mo�e zagra�a� zdrowiu.  
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Kontakt z oczami ........... Mo�e powodowa� podra�nienie oczu.  

12. Informacje ekologiczne 

Mobilno��.........................................Produkt słabo rozpuszczalny w wodzie. Plama oleju pływa po powierzchni wody. Mo�e przenika� 
do gleby i powodowa� trwałe zanieczyszczenie �rodowiska. W celu zapobie�enia rozprzestrzenianiu stosowa� odpowiednie 
�rodki adsorbuj�ce.  

Biodegradowalno��........Słaba, zale�na od warunków, w jakich przebiega. 

Bioakumulacja .........................Zawiera składniki o zdolno�ci do bioakumulacji. (logpow>3). 

13. Post�powanie z odpadami 

 
Nie wprowadza� do kanalizacji. Nie dopuszcza� do zanieczyszczania wód powierzchniowych, cieków powierzchniowych i 
gleby.  
Przestrzega� przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 –tekst ujednolicony)  
Przestrzega� przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 638 – tekst 
ujednolicony. 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). Kod odpadu w zale�no�ci od zastosowania. Producent zaleca nast�puj�c� 
klasyfikacj� odpadów produktu:  
12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawieraj�ce chlorowców  
Odpady opakowa�: 
15 01 01 – Opakowania z papieru lub z tektury.  
15 01 10* - Opakowania zawieraj�ce pozostało�ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone   
Sposoby unieszkodliwiania odpadów 
Sposób likwidacji odpadów uzgodni� z wła�ciwym terenowo Wydziałem Ochrony �rodowiska. 

14. Informacje o transporcie 

Zgodnie z przepisami transportowymi nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. 

15. Informacje dotycz�ce przepisów prawnych 

Zastosowane przepisy krajowe: 
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z 
pó�niejszymi zmianami). 
Rozporz�dzenie MZ z 13 listopada 2007 r. w sprawie kart charakterystyki (Dz. U. Nr 215; poz. 1588). 
Rozporz�dzenie MZ z dnia 4 wrze�nia 2007 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222). 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze�nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacj� i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674). 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa� substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 wraz z pó�n. zm.). 
Rozporz�dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� 
czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pó�n. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 
1769 z 2005 r, Dz. U. Nr 161, poz. 1142 z 2007 r). 
O�wiadczenie Rz�dowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wej�cia w �ycie zmian do zał�czników A i B Umowy
europejskiej dotycz�cej mi�dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz�dzonej 
w Genewie dnia 30 wrze�nia 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667). 
Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78). 
Rozporz�dzenie MO� z 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
Rozporz�dzenie MGiP z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie ogranicze�, zakazów lub
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz
zawieraj�cych je produktów (Dz. U. Nr 39, poz. 372 z 2005 r. wraz z pó�n. zmianami). 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga� dla �rodków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r.). 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada� i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w �rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r.). 
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Inne zastosowane przepisy: 
1907/2006/WE Rozporz�dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowania ogranicze� w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj�ce dyrektyw� 1999/45/WE oraz
uchylaj�ce Rozporz�dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie� dyrektyw�
Rady 76/769/EWG i dyrektyw� Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli�enia przepisów ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnosz�cych si� do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych. 
2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniaj�ca po raz drugi dyrektyw� 91/155/EWG okre�laj�c� i 
ustanawiaj�c� szczegółowe uzgodnienia dotycz�ce systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych w 
zwi�zku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnosz�ca si� do substancji 
niebezpiecznych w zwi�zku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz danych dotycz�cych
bezpiecze�stwa). 
2004/73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowuj�ca po raz dwudziesty dziewi�ty do post�pu technicznego
dyrektyw� Rady 67/548/EWG w sprawie zbli�enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnosz�cych si� do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji niebezpiecznych. 
2006/8/WE Dyrektywa Komisji z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniaj�ca, w celu dostosowania do post�pu technicznego,
zał�czniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosz�cej si� do zbli�enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa�stw Członkowskich odnosz�cych si� do klasyfikacji, pakowania i 
etykietowania preparatów niebezpiecznych. 
 
 
Oznakowanie ostrzegawcze zamieszczane na opakowaniu: 
Znaki ostrzegawcze: Nie dotyczy  

 Zwroty R: - 
 Zwroty S:   - 

 Napisy dodatkowe 
- 

16. Inne informacje 

Pełen tekst zwrotów R z punktu 3: 
 
53 – Mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym. 
65 – Działa toksycznie, mo�e powodowa� uszkodzenie płóc w przypadku połkni�cia 
66 – Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszenie lub p�kanie skóry 
 
�ródła informacji: 
Powy�sze informacje powstały w oparciu o aktualnie dost�pne dane charakteryzuj�ce produkt oraz do�wiadczenie i wiedz� 
posiadan� w tym zakresie przez producenta. Informacje te jednak s� przekazywane bez gwarancji uwa�anych za wi���ce 
(po�rednich lub bezpo�rednich). Poza mo�liwo�ci� naszej kontroli znajduje si� magazynowanie, stosowanie, likwidacja, a 
tak�e warunki i sposoby obchodzenia si� z tym materiałem. Z tych przyczyn nie mo�emy ponosi� odpowiedzialno�ci za 
straty, zniszczenia i koszty, które wynikaj� lub s� w inny sposób zwi�zane z magazynowaniem, stosowaniem, likwidacj�, 
czy sposobem obchodzenia si� z materiałem. Niniejsza karta została przygotowana jedynie w celu dostarczenia informacji 
z zakresu nara�enia zdrowia, bezpiecze�stwa i ochrony �rodowiska. Nie jest to specyfikacja produktu i nie mo�e by� 
uwa�ana za przedstawienie danych wyst�puj�cych w specyfikacji. 
 
Uwagi : 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny by� dost�pne dla wszystkich maj�cych kontakt z produktem. 
Dalszych informacji technicznych o produkcie prosz� szuka� w katalogu technicznym Statoil Poland lub bezpo�rednio 
pod numerem telefonu +48 12 415 70 00 wew. 303,302. 

Osoba sporz�dzaj�ca kart�: 
Tomasz Piergies 

 


