
Karta charakterystyki odpowiedni 
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Ballistol Universalöl-Spray

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi�biorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa produktu Ballistol Universalöl-Spray

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane
Zalecane zamierzone zastosowanie(a)
Do konserwacji metalu, drewna, skóry, gumy, materialu syntetycznego

1.3. Dane dotycz�ce dostawcy karty charakterystyki

Producent F.W.Klever

Hauptstraße 20, D-84168 Aham

Telefon +49 (0) 8744 96 99 10, Fax + 49 (0) 8744 96 99 96

E-Mail info@ballistol.de

Internet www.ballistol.de

Zalecenia Qualitätssicherung

Telefon +49 (0) 8744 96 99 30

E-mail (kompetentna osoba):

info@ballistol.de

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny Dr.Zettler (Werktags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder 

Giftnotrufzentrale 022819240

Telefon +49 (0) 8744 96 99 30

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro�e�

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 Klasyfikacja wg (WE) NR 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasy zagro�e� i kategorie 

zagro�e�
Wskazówki 

zagro�e�
Proces klasyfikacji

Aerosol 1 H222, H229

Wskazówki zagro�e� dla niebezpiecze�stw fizycznych
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod ci�nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie wg (WE) NR 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS02

Słowo hasłowe
Niebezpiecze	stwo

Wskazówki zagro�e� dla niebezpiecze�stw fizycznych
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
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H229 Pojemnik pod ci�nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Wskazówki bezpiecze�stwa

Ogólny
P102 Chroni
 przed dzie
mi.

Prewencja
P210 Przechowywa
 z dala od �ródeł ciepła, gor�cych powierzchni, �ródeł iskrzenia, 

otwartego ognia i innych �ródeł zapłonu. Nie pali
.

P211 Nie rozpylac nad otwartym ogniem lub innym zródlem zaplonu

P251 Nie przekłuwa
 ani nie spala
, nawet po zu�yciu.

Reakcja
P370 + P378 W przypadku po�aru: U�y
 woda do gaszenia.

Magazynowanie
P410 + P412 Chroni
 przed wiatłem słonecznym. Nie wystawia
 na działanie temperatury 

przekraczaj�cej 50°C/122°F.

Usuni�cie odpadów
P501 Zawarto
/pojemnik usuwa
 do recycling.

2.3. Inne zagro�enia
Nie istniej� �adne informacje.

SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach

3.1. Substancje
nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Składniki niebezpieczne

Nr CAS Nr WE Oznaczenie [% wag.] Klasyfikacja wg (WE) NR 1272/

2008 [CLP/GHS]

74-98-6 200-827-9 Propan ca. 4,5 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas

106-97-8 203-448-7 Butan ca. 10,2 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas

107-83-5 203-523-4 hexane (containing < 5 % n-hexane (203-

777-6))

< 15 Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1,

 H304 / Skin Irrit. 2, H315 / 

STOT SE 3, H336 / Aquatic 

Chronic 2, H411

SEKCJA 4: �rodki pierwszej pomocy

4.1. Opis �rodków pierwszej pomocy
W przypadku wdychania
Zapewni
 wie�e powietrze.

W przypadku objawów skierowa
 do lekarza

W przypadku kontaktu ze skór�
Nie s� wymagane szczególne rodki ostro�noci.

W przypadku kontaktu z okiem
W przypadku kontaktu z oczami płuka
 dokładnie du�� iloci� wody. Skonsultowa
 si� z  lekarzem 

jeli objawy utrzymuj� si�.

W przypadku połkni�cia
Brak koniecznosci specjalnego srodka
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4.2. Najwa�niejsze ostre i opó�nione objawy oraz skutki nara�enia
Nie istniej� �adne informacje.

4.3. Wskazania dotycz�ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
post�powania z poszkodowanym
Wskazówki dla lekarza / wskazówki dotycz�ce leczenia
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Post�powanie w przypadku po�aru

5.1. �rodki ga�nicze
Odpowiednie �rodki ga�nicze
Piana

Proszki ABC

Dwutlenek w�gla

Rozproszone pr�dy wody

Niewła�ciwy rozpuszczalnik
Silny strumie� wody

5.2. Szczególne zagro�enia zwi�zane z substancj� lub mieszanin�
W przypadku po�aru mog� uwalnia
 si�:

Gazy nitrozowe (NOx)

Tlenek w�gla (CO)

5.3. Informacje dla stra�y po�arnej
Specjalny sprz�t ochronny dla stra�aków
Stosowa
 aparat oddechowy z niezale�nym dopływem powietrza (izolujacy).

Dodatkowe informacje
Zagro�one pojemniki chłodzi
 rozproszonym strumieniem wody.

Odgrzanie prowadzi do wzrostu cisnienia i rozerwania.

Pozostałoci po po�arze i zanieczyszczona woda ganicza musz� by
 usuni�te zgodnie z 

lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Post�powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do �rodowiska

6.1. Indywidualne �rodki ostro�no�ci, wyposa�enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagro�enia
Usun�
 �ródła zapłonu.

W przypadku nara�enia na pary/pył/aerozol stosowa
 aparat oddechowy.

Wysokie zagro�enie polizgni�cia spowodowane rozlaniem/wyciekiem produktu.

6.2. �rodki ostro�no�ci w zakresie ochrony �rodowiska
Nie wprowadza
 do kanalizacji, wód powierzchniowych / wód gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegaj�ce rozprzestrzenianiu si� ska�enia i słu��ce do usuwania 
ska�enia
Oczyci
 starannie zanieczyszczone podłogi i przedmioty przestrzegaj�c przepisy ochrony 

rodowiska.

Pozostałoci absorbowa
 materiałem chłonnym (np. trociny) i zebra
.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Nie istniej� �adne informacje.

SEKCJA 7: Post�powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. �rodki ostro�no�ci dotycz�ce bezpiecznego post�powania
Wskazówki dotycz�ce bezpiecznego posługiwania si�
Zatroszczy
 si� o dobre wietrzenie pomieszczenia, w przeciwnym razie konieczny wyci�g na 

stanowisku pracy.

Nie spryskiwa
 �arz�cych si� przedmiotów i płomienia.

�rodki higieny
Natychmiast zdj�
 zaniczyszczon� lub nasi�kni�t� odzie�.

Umy
 r�ce przed przerw� i po zako�czeniu pracy.

Wskazówki dotycz�ce ochrony przeciwpo�arowej i przeciwwybuchowej
Nie przechowywa
 w pobli�u �ródeł zapłonu - nie pali
 tytoniu.

Chroni
 przed promieniami słonecznymi i temperatur� powy�ej 50°C.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł�cznie z informacjami dotycz�cymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno�ci
Wymagania dla pomieszcze� magazynowych i pojemników
Przechowywa
  tylko w oryginalnych pojemnikach.

Dodatkowe informacje dotycz�ce warunków magazynowania
Zalecana temperatura przechowywania: temperatura pokojowa.

Informacje dotycz�ce stabilno�ci magazynowania
Przy właciwym przechowywaniu nieograniczona trwało
.

Klasa 
magazynowan
ia

2B

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko�cowe
Nie istniej� �adne informacje.

SEKCJA 8: Kontrola nara�enia/�rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz�ce kontroli

8.2. Kontrola nara�enia
Ochrona dróg oddechowych
Przy przekroczeniu wartosci granicznej maksymalnego dopuszczalnego st��enia na stanowisku 

(NDS) nale�y nosi
 mask� gazow�.

Do propan zalicza si�: Przy przekroczeniu st��enia nale�y u�ywa
 urz�dzenia izolacyjn.

Przyrz�d filtruj�cy typu AX kolor rozpoznawczy br�zowy odpowiedni EN 371.

Ochrona r�k
Ballistol przetestowa
 na gołym ciele ze bardzo dobry, dlatego ochrona r�k si� nie konieczny

Ochrona oczu
W miar� potrzeby: okulary ochronne.
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SEKCJA 9: Wła�ciwo�ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wła�ciwo�ci fizycznych i chemicznych
wygl�d
Aerozol

Barwa
jasno�ółty

Zapach
charakterystyczny

Zapach powstaj�cy podczas tlenia
nie oznaczone

Informacje istotne dla bezpiecze�stwa, ochrony zdrowia i �rodowiska

Warto�� Temperatura w Metoda Uwaga

warto�� pH ca. 8 Dysper

sja 

wodna

Temperatura wrzenia -48 °C (Propa

n)

Temperatura 
topnienia / 
Temperatura 
zamarzania

nie oznaczone

Temperatura zapłonu ca. -104 °C (Propa

n)

Szybko�� parowania nie oznaczone

Palno�� (ciało stałe) nie oznaczone

Palno�� (Gaz) nie oznaczone

Temperatura palenia nie oznaczone

Temperatura 
samozapłonu

nie oznaczone

Dolna granica 
wybuchowo�ci

ca. 1,5 Vol-% (Propa

n)

Górna granica 
wybuchowo�ci

10,9 Vol-% (Propa

n)

Pr��no�� par nie oznaczone

G�sto�� wzgl�dna ca. 0,775 g/ml 20 °C 1013 hPa

G�sto�� par nie oznaczone

Rozpuszczalno�� w 
wodzie

20 °C 1013 hPa Emulguj

�cy

Rozpuszczalno�� / 
inne rozpuszczalniki

nie oznaczone
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Warto�� Temperatura w Metoda Uwaga

Współczynnik 
podziału n-oktanol/
woda (log P O/W)

nie oznaczone

Temperatura rozkładu nie oznaczone

Lepko�� nie oznaczone

Wła�ciwo�ci utleniaj�ce
Nie istniej� �adne informacje.

Wła�ciwo�ci wybuchowe
Nie istniej� �adne informacje.

9.2. Inne informacje
Nie istniej� �adne informacje.

SEKCJA 10: Stabilno�� i reaktywno��

10.1. Reaktywno��
Nie istniej� �adne informacje.

10.2. Stabilno�� chemiczna
Nie istniej� �adne informacje.

10.3. Mo�liwo�� wyst�pienia niebezpiecznych reakcji
Nie istniej� �adne informacje.

10.4. Warunki, których nale�y unika�:
Produkt skrajnie łatwopalny. Pojemnik znajduje si� pod cisnieniem. Chroni
 przed promieniami 

słonecznymi i temperatur� powy�ej 50°C. Nie przechowywa
 w pobli�u �ródeł zapłonu - nie pali
 

tytoniu.

10.5. Materiały niezgodne
Substancje, których nale�y unika�
Reaguje z silnymi utleniaczami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu
Tlenek w�gla i dwutlenek w�gla

Dodatkowe informacje
Produkt zachowuje stabilno
 w normalnych warunkach przechowywania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz�ce skutków toksykologicznych

Toksyczno�� ostra/Działanie dra�ni�ce / uczulaj�ce

Warto��/Ocena Gatunek Metoda Uwaga

LD50 
toksyczno�� 
ostra doustna

> 2000 mg/kg szczur Nie zauwazalny efekt 

toksyczny
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Warto��/Ocena Gatunek Metoda Uwaga

Dra�ni�ce oczy słabo dra�ni�cy Do�wiadczenia 

praktyczne.

Uczulaj�cy skór� nie działa uczulaj�co Do�wiadzcenia 

praktyczne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno��
Nie istniej� �adne informacje.

12.2. Trwało�� i zdolno�� do rozkładu
Stopie� eliminacji Metoda analizy Metoda Ocena

Biologiczny 
rozkład Produkt jest biodegradowalny.

12.3. Zdolno�� do biokumulacji
Nie istniej� �adne informacje.

12.4. Mobilno�� w glebie
Nie istniej� �adne informacje.

12.5. Wyniki oceny wła�ciwo�ci PBT i vPvB
Nie istniej� �adne informacje.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Nie istniej� �adne informacje.

SEKCJA 13: Post�powanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Kod odpadu Nazwa odpadu
13 02 07* oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegaj�ce biodegradacji

Odpady oznaczone gwiazdk� (*) s� uwa�ane za odpady niebezpieczne stosownie do Dyrektywy 2008/98/

WE dot. odpadów niebezpiecznych.

Zalecenia dotycz�ce opakowania
Zanieczyszczone opakowania powinny by
 opró�nione tak, jak to mo�liwe, i po odpowiednim 

oczyszczeniu ponownie u�yte.

Beczka: zwraca
  zgodnie z DSD (Duales System Deutschland).

! SEKCJA 14: Informacje dotycz�ce transportu

ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. Numer UN 1950 1950 1950
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ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.2. Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN

Druckgaspackung 

(Propan)

Aerosol (propane) Aerosols 

flammable 

(propane)

14.3. Klasa(-y) 
zagro�enia w transporcie

2 2 2.1

14.4. Grupa pakowania - - -

14.5. Zagro�enia dla 
�rodowiska

Nie Nie Nie

14.6. Szczególne �rodki ostro�no�ci dla u�ytkowników
Nie istniej� �adne informacje.

14.7. Transport luzem zgodnie z zał�cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie istniej� �adne informacje.

Transport l�dowy ADR/RID
kod ogranicze� przejazdu przez tunele D

Kod klasyfikacyjny 5F

SEKCJA 15: Informacje dotycz�ce przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i ochrony �rodowiska specyficzne dla 
substancji i mieszaniny

Przepisy krajowe

Klasa zagro�enia dla wód 1 samodzielna klasyfikacja

15.2. Ocena bezpiecze�stwa chemicznego
Dla tej substancji ocena bezpiecze�stwa nie jest konieczna.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zalecane zastosowania i ograniczenia.
Przestrzega
 krajowe i lokalne przepisy dotycz�ce chemikaliów.

Dalsze informacje
Informacje zawarte w niniejszej karcie s� oparte na stanie naszej wiedzy. Charakterystyki produktu 

odnosz� si� do właciwych rodków bezpiecze�stwa. Nie stanowi� gwarancji właciwoci produktu.

Wskazanie zmiany: "!" = Informacje zmienione w stosunku do poprzedniej wersji. Poprzedniej wersji: 

11.8

H220 Skrajnie łatwopalny gaz.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 Połkni�cie i dostanie si� przez drogi oddechowe mo�e grozi
 mierci�.

H315 Działa dra�ni�co na skór�.

H336 Mo�e wywoływa
 uczucie sennoci lub zawroty głowy.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powoduj�c długotrwałe skutki.


