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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  
 
1.1. Identyfikator produktu 
 

Nazwa produktu: Speedcar Smar EPX   
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 

Zastosowanie zidentyfikowane: Smar przeznaczony do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, 
stożkowych oraz łożysk tocznych i ślizgowych. Stosowany w układach centralnego smarowania. Odporny na 
wymywanie wodą. Posiada dodatki powodujące doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, również w 
smarowaniu granicznym. Stosowany w temp. pracy od – 20°C do + 100°C. 

 
Zastosowania odradzane: nie określono   

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
SPEEDCAR OIL Sp. z o. o.  
Ul. Jeleńska 38a  
13-230 Lidzbark  
tel/ fax: 23 69 61 158 
e-mail: biuro.speedcar.lidzbark@gmail.com  

1.4. Numer telefonu alarmowego  
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)  

 
 
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  
 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 
Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.  

 
2.2. Elementy oznakowania 
 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 
 

Hasło ostrzegawcze brak 

 
Piktogramy brak 

 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

 
Nie dotyczy 

 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 

 
Nie dotyczy 

 
Informacje uzupełniające 

 
brak  

 
2.3. Inne zagrożenia  

Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 
REACH w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % wag.  

mailto:biuro.speedcar.lidzbark@gmail.com


KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. 

 

Speedcar Smar EPX 
 
Data wydania: 23.03.2023  

 
Data aktualizacji:  

 
Strona/stron: 2/10  

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  
 

3.1. Substancje – nie dotyczy  
3.2. Mieszaniny 
 

Charakter chemiczny: Mieszanina olejów bazowych mineralnych typu parafinowanego i / lub naftenowego 
zagęszczone polimerem modyfikowanym z dodatkami uszlachetniającymi, w tym dodatki typu EP polepszające 
własności smarne, własności przeciwutleniające i antykorozyjne oraz właściwości przeciwzużyciowe w 
smarowaniu granicznym. 

 

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag 
 

-- -- -- -- 

 

Uwagi 
 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia H ujęto w sekcji 16 
[1] Specyficzne stężenia graniczne, ATE 

 
-- 

[2] Substancje, w odniesieniu do których określono krajowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy 
 

[3] Substancje, w odniesieniu do których określono unijne najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy 
 

[4] SVHC: substancje umieszczone w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1  
 
 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
Zalecenia ogólne  
W każdym z poniżej podanych przypadków postępowania, gdy zaburzenia nie ustępują, należy natychmiast 
wezwać lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, gdzie pokazać opakowanie produktu lub jego 
etykietę. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, nie podawać niczego doustnie i ułożyć go w pozycji bocznej 
ustalonej. Zapewnić poszkodowanemu spokój, kontrolować jego oddech i puls. Jeżeli poszkodowany jest 
przytomny, nie podawać mu mleka, tłuszczu, alkoholu.  
W każdym przypadku szczegółowym postępować jak opisano poniżej.  
Następstwa wdychania  
Jeśli obserwuje się szkodliwy wpływ oparów na poszkodowanego, należy wyprowadzić lub wynieść go z 
zagrożonego miejsca na świeże powietrze. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zapewnić poszkodowanemu spokój i 
ciepło (okryć kocami). Kontrolować jego oddech i tętno. Przy występowaniu zaburzeń w oddychaniu podawać 
tlen. W przypadku zatrzymania oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU, po 
uprzednim oczyszczeniu jamy ustnej z ciał obcych i śluzu. Jeżeli stanie się to konieczne, wykonać masaż serca.  
Następstwa połknięcia  
Nie należy wywoływać wymiotów, gdyż istnieje możliwość przedostania się produktu do dróg oddechowych, 
co może powodować zachłystowe zapalenie płuc, które wymaga natychmiastowego leczenia. W przypadku 
zanieczyszczenia jamy ustnej wypłukać ją dokładnie wodą, aż zniknie smak produktu. Jeżeli poszkodowany jest 
przytomny, podać mu 1 szklankę płynnej parafiny do wypicia. W przypadku wystąpienia wymiotów położyć 
poszkodowanego twarzą do ziemi w celu zmniejszenia ryzyka przedostania się substancji do oskrzeli i płuc. 

 
Jak najszybciej wezwać lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, gdzie pokazać opakowanie produktu 
lub jego etykietę.  
Kontakt z oczami  
Natychmiast zdjąć szkła kontaktowe i przemywać oczy dużą ilością wody, przez co najmniej 15 min. (przy 
odwiniętych powiekach). W przypadku zanieczyszczenia tylko jednego oka - drugie chronić przed 
zanieczyszczeniem w trakcie przemywania. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia 
rogówki.  
Uwaga! Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich 
natychmiastowego płukania.  
Kontakt ze skórą 
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Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Miejsce kontaktu, a w razie potrzeby całe ciało, należy dokładnie umyć wodą z 
mydłem, o ile nie ma oparzeń gorącym produktem. Do mycia nie wolno używać rozpuszczalników organicznych 
takich jak: nafta, lekkie destylaty czy benzyna. W przypadku kontaktu gorącego produktu ze skórą oparzone 
miejsce należy natychmiast zanurzyć w zimnej wodzie lub poddawać działaniu strumienia bieżącej zimnej 
wody, przez co najmniej 10 minut. Jeśli produkt wniknął pod ciśnieniem do tkanek podskórnych, należy 
natychmiast udzielić poszkodowanemu pomocy medycznej.   

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

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym  
Leczenie objawowe.  
W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pomoc przedlekarską.  

 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

 

Podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru:  
natychmiast zawiadomić Straż Pożarną,  
zawiadomić otoczenie o pożarze, 
zapewnić wolną drogę ewakuacyjną,  
usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru  

5.1. Środki gaśnicze  
Odpowiednie środki gaśnicze  
Dwutlenek węgla, piana gaśnicza (tylko odpowiednio przeszkolony personel), para gaśnicza (tylko odpowiednio 
przeszkolony personel), piasek lub ziemia.  
Niewłaściwe środki gaśnicze  
Nie stosować zwartych strumieni wody bezpośrednio na palący się produkt (woda może być użyta jedynie do 
chłodzenia gorących powierzchni). Należy zapobiegać jednoczesnemu stosowaniu piany i wody na tej samej 
powierzchni, ponieważ woda niszczy pianę.   

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Produkty spalania  
W czasie kontaktu gorącego produktu z wodą następuje pienienie lub rozpryski. W przypadku pożaru 
wydzielające się gazy i opary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w zagłębieniach terenu, 
rozprzestrzeniać się tuż nad ziemią w pewnej odległości od źródła ognia i powodować ponowny zapłon. 
Niepełne spalanie powoduje powstawanie gazów, w tym tlenku węgla oraz niezidentyfikowanych organicznych 
i nieorganicznych mieszanin. Produkty spalania mogą zawierać drażniące gazy.  
Mieszaniny wybuchowe 
Nie dotyczy  

5.3. Informacje dla straży pożarnej  
Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury należy chłodzić wodą z bezpiecznej 
odległości. Nie dopuścić do przedostania się ścieków powstających w czasie gaszenia pożaru do kanalizacji i 
wód oraz zabezpieczyć zanieczyszczone, użyte do gaszenia pożaru środki.  
Wyposażenie ochronne strażaków  
Strażacy powinni być wyposażeni w odzież ochronną w wersji antyelektrostatycznej, rękawice ochronne, gogle 
ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt izolujący drogi oddechowe (aparaty oddechowe z 
niezależnym źródłem powietrza działający na zasadzie nadciśnienia oraz sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem 
wielogazowym). W przypadku, gdy istnieje zagrożenie wybuchem, dodatkowo stosować osłonę twarzy 
odporną na zagrożenie temperaturowe.  

 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Informacje ogólne 
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Natychmiast zabezpieczyć źródło wycieku: zamknąć dopływ mieszaniny, uszczelnić miejsce wycieku.  
Zapewnić wolną drogę ewakuacyjną. 
W przypadku większych rozlewisk wezwać ratownictwo chemiczne. Stać pod wiatr.  
Ewakuować z zagrożonego obszaru wszystkie osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczej.  
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: 
Pozostać z dala od terenu wycieku. Zaalarmować personel ratowniczy.  
Dla osób udzielających pomocy:  
Powstrzymać lub opanować wyciek u źródła, jeśli jest to bezpieczne. Unikać bezpośredniego zetknięcia się 
produktu z oczami przez dotykanie oczu brudnymi rękami. W przypadku znacznego wycieku należy 
powiadomić mieszkańców terenów położonych z wiatrem. Utrzymywać personel nieuczestniczący w akcji z 
dala od terenu wycieku. Jeżeli jest to bezpieczne, wyeliminować wszystkie źródła zapłonu (np. elektryczność, 
iskry, ogień, pochodnie). W razie konieczności należy powiadomić odpowiednie władze zgodnie ze 
stosownymi przepisami.  
Odzież i wyposażenie  
Niewielkie wycieki: zwykle odpowiednia jest standardowa antystatyczna odzież robocza.  
Znaczne wycieki: pełen kombinezon z antystatycznego materiału odpornego na czynniki chemiczne. Rękawice 
robocze (najlepiej ochronne) zapewniające skuteczne zabezpieczenie przed czynnikami chemicznymi. Kask 
roboczy. Antystatyczne, antypoślizgowe obuwie ochronne (długie lub krótkie) w razie konieczności 
termoodporne. Okulary ochronne lub osłona twarzy, jeśli możliwe lub spodziewane jest zachlapanie oczu lub 
inne kontakt z nimi.  
Uwaga: Rękawice wykonane z polioctanu winylu nie są wodoszczelne, dlatego nie nadają się do zastosowania 
w nagłych wypadkach.  
Ochrona dróg oddechowych: w zależności od ilości rozlanego produktu oraz szacowanego zakresu narażenia 
można zastosować półmaskę lub pełną maskę oddechową z połączonymi filtrami oparów produktu 
organicznych albo autonomiczny aparat oddechowy. Jeśli nie można w pełni ocenić sytuacji lub jeśli istnieje 
zagrożenie niedoborem tlenu, należy stosować wyłącznie autonomiczny aparat oddechowy.   

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 
Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia 
gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.  

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku: 

 
Na powierzchni ziemi: Pozostawić gorący produkt do samoistnego ostygnięcia. Znaczne wycieki można 
ostrożnie pokryć pianą (o ile jest dostępna). Zapewnić skuteczną wentylację wewnątrz budynków lub w 
przestrzeniach zamkniętych. 

 
Na powierzchni wody: Jeśli to niemożliwe, należy kontrolować rozprzestrzenianie się wycieku i zebrać produkt 
za pomocą szumowania lub innymi stosownymi środkami mechanicznymi. Zastosowanie środków 
dyspergujących powinien zalecić specjalista i (jeżeli jest to konieczne) działanie to powinny zatwierdzić władze 
lokalne.  
Zalecenia dotyczące likwidacji wycieku: 

 
Na powierzchni ziemi: Zebrać produkt za pomocą odpowiednich, niepalnych materiałów. Zebrać niezwiązany 
produkt dostępnymi środkami. Przenieść zebrany produkt i inne zanieczyszczone materiały do odpowiednich 
zbiorników lub pojemników w celu odzyskania lub pozbycia się ich w bezpieczny sposób. W przypadku 
skażenia gleby należy usunąć skażoną warstwę i poddać uzdatnieniu zgodnie z przepisami miejscowymi. 

 
Na powierzchni wody: Zebrać odzyskany produkt i inne materiały do odpowiednich zbiorników lub 
pojemników w celu odzysku lub pozbycia się w bezpieczny sposób. Produkt o gęstości większej od gęstości 
wody opadnie na dno zbiornika, co zazwyczaj uniemożliwi wszelkie działania. O ile to możliwe, zebrać produkt 
i zanieczyszczone materiały środkami mechanicznymi i przechowywać / pozbyć się ich zgodnie ze stosownymi 
przepisami. W szczególnych sytuacjach (do oceny jako przypadki indywidualne zgodnie z opinią specjalistów i 
warunkami miejscowymi), realną opcją może być kopanie rowów na dnie do gromadzenia produktu lub 
zasypywanie go piaskiem.   

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
Indywidualne środki ochrony: sekcja 8 
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Metody unieszkodliwiania: sekcja 13  
 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zalecenia podczas wykonywania czynności z mieszaniną  
Podczas prac z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP i P. Poż.  
Środki ochrony osobistej należy stosować zgodnie z wymogami. Prace należy wykonywać w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, unikając kontaktu produktu z oczami i skórą. Unikać wdychania wyziewów / 
mgły. Unikać nagłego nalewania (z rozpryskiwaniem) dużych ilości gorącego produktu w postaci płynnej. 
Unikać ryzyka poślizgnięcia. Należy unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Zaleca się 
przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni. Nie połykać.  
Przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy  
Nie wolno dopuścić do gromadzenia się zanieczyszczonych materiałów w miejscu pracy ani trzymać ich w 
kieszeniach. Na stanowisku pracy nie wolno jeść ani pić ani palić tytoniu. Po każdorazowym zakończeniu pracy 
należy umyć ręce (a w razie potrzeby całe ciało). Jako środki myjące należy stosować gorącą wodę i mydło. Nie 
należy używać rozpuszczalników organicznych. W strefie zagrożonej wybuchem stosować odzież, rękawice i 
obuwie w wersji antyelektrostatycznej. Przestrzegać czystości odzieży ochronnej. Po zakończeniu zmiany zdjąć 
zanieczyszczoną odzież.   

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
Produkt magazynować wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa, z daleka od materiałów 
o właściwościach utleniaczy oraz kwasów i zasad mogących spowodować korozję pojemników. 
Nie przechowywać produktu w pobliżu środków spożywczych i pasz.  
Produkt przechowywać w suchych pomieszczeniach.  
Magazynować produkt wyłącznie we właściwie oznakowanych opakowaniach, zamkniętych zbiornikach 
chroniących produkt przed dostępem powietrza, zawodnieniem i zanieczyszczeniem mechanicznym, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi.  
Opakowania i zbiorniki należy ustawić w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed upadkiem, uderzeniem lub 
mechanicznym uszkodzeniem. Należy chronić przed nagrzaniem. Puste pojemniki mogą zawierać palne 
pozostałości produktu. Pustych pojemników nie wolno spawać, zgrzewać, nawiercać, ciąć ani spalać, o ile nie 
zostały odpowiednio oczyszczone. Przechowywać z dala od utleniaczy. Pomieszczenia magazynowe powinny 
być chłodne dobrze wentylowane.  

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak danych  

 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z 
późniejszymi zmianami) 

 
SUBSTANCJA Nr CAS NDS NDSCh NDSP Uwagi 

  (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)  

Oleje mineralne wysokorafinowane z -- 5 -- -- -- 
wyłączeniem cieczy obróbkowych      

- frakcja wdychalna      

 
DNEL/ PNEC  
Dla destylatów ciężkich parafinowych obrabianych wodorem (ropy naftowej): 

DNEL pracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła) - 5,4 mg/m3/8 h (aerozol) 

DNEL konsument (wdychanie, toksyczność przewlekła) - 1,2 mg/m3/24 h (aerozol) 
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PNEC woda, osad, gleba, oczyszczalnia ścieków - nie dotyczy (substancja nie stwarza zagrożenia dla 
środowiska) PNEC (doustnie, ssaki) – 9,33 mg/kg jedzenia  

 

8.2. Kontrola narażenia 
Stosowne techniczne środki kontroli  
Nie dopuszczać do powstania stężeń składników mieszaniny w powietrzu przekraczających wartości 
normatywów higienicznych. W przypadku powstawania mgieł i oparów stosować wentylację miejscową 
wywiewną usuwającą pary z miejsc ich emisji oraz wentylację ogólną pomieszczeń. 
Indywidualne środki ochrony  
Ochrona oczu lub twarzy  
Nie wymaga się specjalnej ochrony, chociaż dobrym zwyczajem jest stosowanie okularów ochronnych, a w 
przypadku zagrożenia rozpryskiwaniem - pełnej osłony głowy, twarzy i szyi.  
Ochrona rąk i skóry  
Nie wymaga się specjalnego zabezpieczenia, chociaż w celu zminimalizowania ewentualnego ryzyka zaleca się 
stosowanie odzieży ochronnej oraz olejoodpornych rękawic (np. nitrylowe, neopropenowe, z gumy 
naturalnej) i antypoślizgowego obuwia roboczego przystosowanych także do kontaktu z gorącymi 
przedmiotami.  
Ochrona dróg oddechowych  
Nie wymaga się specjalnego zabezpieczenia, nie należy jednak wdychać par produktu. Jeżeli istnieje ryzyko 
narażenia na kontakt ze stężonymi oparami lub ryzyko powstania mgły olejowej, należy stosować półmaskę 
lub pełną maskę oddechową z połączonymi filtrami przeciwpyłowymi / filtrami oparów organicznych albo 
autonomiczny aparat oddechowy.  
Zagrożenia termiczne  
Rękawice powinny być termoodporne i izolowane termicznie, jeśli możliwe lub spodziewane jest zetknięcie się 
z gorącym produktem.  
Kontrola narażenia środowiska  
Dopuszczalny poziom węglowodorów ropopochodnych w powietrzu atmosferycznym oraz dopuszczalne 
zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych nie są ustalone. Dopuszczalna zawartość 
węglowodorów ropopochodnych w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi wynosi 5 mg/l w ściekach 
rafineryjnych lub 15 mg/l w ściekach innych przemysłów .  
Uwaga! Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się i stosować w praktyce zapisy ustaw dotyczących ochrony 
środowiska, prawa wodnego oraz zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także 
stosować zapisy prawne umieszczone w odpowiednich rozporządzeniach związanych z tymi ustawami. 
Postępowanie z odpadami przedstawiono w sekcji 13, natomiast przepisy prawne dotyczące gospodarki 
odpadami podano w sekcji 15.  

 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 Stan skupienia Substancja konsystencji pasty, mazista 
 Kolor zielony 
 Zapach Nikły, charakterystyczny zapach smarów plastyczny 
 Temperatura topnienia/krzepnięcia Brak danych 
 Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura Brak danych 
 wrzenia i zakres temperatur wrzenia  

 Palność materiałów Brak danych 
 Dolna i górna granica wybuchowości Brak danych 
 Temperatura zapłonu > 210°C (tygiel otwarty) 
 Temperatura samozapłonu Brak danych 
 Temperatura rozkładu Brak danych 
 pH Brak danych 
 Lepkość kinematyczna Brak danych 
 Rozpuszczalność nie rozpuszcza się w wodzie, 
  rozpuszcza  się  w  większości  rozpuszczalników 
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  organicznych 
 Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość Brak danych 
 współczynnika log)  

 Prężność pary Brak danych 
 Gęstość lub gęstość względna Brak danych 
 Względna gęstość pary Brak danych 
 Charakterystyka cząsteczek Nie dotyczy 

9.2. Inne informacje  

 Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego  

 Własności wybuchowe Nie posiada właściwości wybuchowych, nie ma grup 
  chemicznych związanych z właściwościami 
  wybuchowymi 
 Własności utleniające Nie posiada właściwości utleniających, nie wchodzi 
  w reakcje egzotermiczne z materiałami 
  łatwopalnymi. 
 Inne właściwości bezpieczeństwa  

 Temperatura kroplenia NLGI 0 > 180°C; NLGI 00 > 180°C 
 Obciążenie na zespawanie min. 250 kg 
  
  

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność  
   

   

10.1. Reaktywność  

 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina nie jest reaktywna chemicznie. 
10.2. Stabilność chemiczna  

 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  

 Nie są znane  

10.4. Warunki, których należy unikać  

 W warunkach atmosfery wybuchowej unikać źródeł zapłonu i działania ciepła. 
10.5. Materiały niezgodne  

 Silne utleniacze  

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

 W wysokich temperaturach może następować rozkład termiczny substancji będących składnikami produktu; 
 charakterystyka powstałych produktów będzie zależała od warunków rozkładu. Mogą wydzielać się gazy i 
 opary: tlenku węgla, siarki, azotu, siarkowodoru oraz węglowodorów. 
   
 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 
Toksyczność ostra  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie żrące/drażniące na skórę 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Rakotwórczość  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Szkodliwe działanie na rozrodczość 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. 

 

Speedcar Smar EPX 
 
Data wydania: 23.03.2023  

 
Data aktualizacji: 

 
Strona/stron: 8/10  

 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  

11.2. Informacje o innych zagrożeniach  
Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 
Brak danych  
Inne informacje  
Brak danych  

 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 

12.1. Toksyczność  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Mieszanina nie stwarza potencjalnego przewlekłego zagrożenia dla środowiska wodnego. Dzięki znikomej 
rozpuszczalności smaru we wodzie nie wywołuje on ostrej toksyczności organizmów żyjących w środowisku 
wodnym.  

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  
Brak danych  

12.3. Zdolność do bioakumulacji  
Brak specyficznych danych. Współczynnik biokoncentracji (BCF) nie jest oznaczony. Badania wykazały, że BCF 
dla niektórych produktów ropopochodnych jest nieznaczny ze względu na słabą rozpuszczalność produktu w 
wodzie.  

12.4. Mobilność w glebie  
Brak danych.  

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.  

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego  
Brak informacji na temat spełniania kryteriów substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.  

12.7. Inne szkodliwe skutki działania  
Produkt gromadzi się na powierzchni wody i w przypadku jego dużych ilości następuje zmniejszenie 
transferu tlenu do wody.  
Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych dla warstwy ozonowej.  

 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Nie usuwać odpadu do kanalizacji, nie dopuścić do zanieczyszczenia nim wód powierzchniowych i gruntowych 
oraz gleby. Stosować zamykane pojemniki na odpady odporne na węglowodory, zamykane i oznakowane. 
Odzysk lub unieszkodliwianie produktu należy przeprowadzać zgodnie z zasadami i planami gospodarowania 
odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska tylko w miejscu wyznaczonym, tj. w instalacjach lub 
urządzeniach spełniających określone wymagania. Do unieszkodliwiania zaleca się przekształcenie termiczne. 
Opakowania jednorazowego użytku utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
postępowania z odpadami opakowaniowymi.  
Uwaga! Materiały typu szmaty, papier itp. nasączone produktem stanowią zagrożenie pożarowe. Nie należy 
zatem dopuszczać do gromadzenia tych materiałów, lecz bezpiecznie je zutylizować.  
Kod odpadu  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) 
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Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)  
Kod odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od branży miejsca 
użytkowania.  

 

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie dotyczy 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy 

 Nalepka ostrzegawcza Nie dotyczy 
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy 
14.5. Zagrożenia dla środowiska Nie 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie dotyczy 
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy  

 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  

 

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

 
Karta charakterystyki została opracowana na podstawie: 

 
− Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i  
2000/21/WE z późniejszymi zmianami 

 
− Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 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 z późniejszymi zmianami  

− Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  

− Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1816) 
 

− Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z 
późniejszymi zmianami)  

− Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami)  
− Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) 

 
− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami)  
− Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 

występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)  
− Klasyfikacji towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)   
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny.  
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 

Znaczenie kodów i zwrotów zagrożenia H z sekcji 3  
-- 
Procedury klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008  
Klasyfikacja na podstawie metody obliczeniowej i/lub danych producenta.  
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Porady szkoleniowe  
Pracownicy stosujący produkt powinni być przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagań higienicznych, 
stosowania ochron indywidualnych, działań zapobiegających wypadkom, postępowań ratowniczych itd. Karta 
charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc 
dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Osoby pracujące z tym 
produktem powinny zostać poinformowane o zagrożeniach i zalecanych środkach ostrożności. Informacje zawarte w 
Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i jego określonych zastosowań. Mogą one nie być aktualne lub 
wystarczające dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innych zastosowaniach, niż 
wymienione w karcie.  
Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a także ponosi 
odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niezgodnego z 
przeznaczeniem zastosowania produktu. W przypadku szczególnych zastosowań należy dokonać oceny narażenia i 
opracować odpowiednie zasady postępowania, programy szkoleniowe zapewniające bezpieczeństwo pracy. 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej:  
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS) 
 
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP) 
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych  
vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazującą bardzo duża zdolność do bioakumulacji 
PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  
LD50 Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 
LC50 Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt  
ECX Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 
NOEL Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów  
BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand 
COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand 
ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand  
Inne źródła informacji  
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database 
Własne bazy danych  
Internetowe bazy danych, np.:  
ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z 
REACH ECHA - C&L Inventory  
Inne informacje 
 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką przemysłową i w 
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.  
Zawarte w karcie charakterystyki informacje mogły zostać oparte o obecny stan wiedzy, doświadczenia, dane literaturowe, 
internetowe bazy danych. Informacje mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie 
bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność 
za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.  
Karta charakterystyki została opracowana przez Przedsiębiorstwo EKOS s.c. 
80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5 
ekos@ekos.gda.pl  
www.ekos.gda.pl  
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