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Cleaning Degreaser 

 
Sekcja 1.      
 

1.1. Identyfikator produktu:   
 Nazwa: Cleaning Degreaser 

 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: 

  w aerozolu. 
Zastoso     

 
1.3.      
 Dystrybutor:     Heracles 
        
         
      81-533 Gdynia 
 
Osoba odpowiedzialna:  Product Manager,  info@wellgun.shop 

 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
tel: 501049759 
 

 
Data wykonania karty: 13.04.2022 r. 

. 

Sekcja 2.    
2.1. Klasyfikacja mieszaniny: 
Klasyfikacja z     do       
  GHS) oraz na podstawie danych dostarczonych przez producenta: 

GHS02 GHS07  

GHS08 GHS09 
 
 
A     
      . 
AspTox1: H304           
STOT SE3: H336         
AquaticChronic2: H411  toksycznie       
EUH208       ergicznej. 
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2.2. Elementy oznakowania: 
         
  
Oznakowanie opa 

Zawiera: 
 - C9, n-alkany, izoalkany, cykliczne     
Frakcja zapachowa (D-LIMONENE, DIPENTENE)                                   
  
 
Piktogramy GHS: 

GHS02 GHS07 GHS09 
   a: 
    
      . 
        
         
EUH208        
          
    
P102    
P210          iskrzenia, otwartego 
       
          
P251         
           temperatury 
  oC/122 oF. 
             
            

        do swobodnego oddychania. 
P260     
P405    
P501        . 
2.3.   
             
    
UN: 1950 
 

     
 
3.1. Substancje: 
Nie dotyczy. 
3.2. Mieszaniny: 
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       z  3   do 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr   GHS) oraz na podstawie danych 
dostarczonych przez producenta 

 
 

Nazwa niebezpiecznej 
substancji 

Zakres 
 

Numer 
CAS 

Numer 
indeksowy 

Numer 
WE 

Symbole  


 - C9, n-
alkany, izoalkany, 

cykliczne                 
Nr Rej REACH:            

01-2119473851-33-0006 

<55% - - 920-750-0 

GHS02; GHS07; 
GHS08 ; GHS09                

FlamLiq2: H225                
Asp.Tox1: H304                
STOT SE3: H336              
AquuaticChronic2: 
H411                                   
EUH066            

Propan-2-ol;              
izopropanol               

Nr Rej. REACH:           
01-2119457558-25-  

<10% 67-63-0  603-117-00-0 200-661-7 

GHS02; GHS07                 
           
FlamLiq2: H225  
EyeIrrit2: H319                 
STOT SE3: H336 

Butan                    
Propan 

<45 % 
106-97-8     
74-98-6 

601-004-00-0      
601-003-00-5 

203-448-7   
200-827-9 

GHS02; GHS04                 

FlamGas1: H220              
PressGas: H280      

Dipenten <0,2% 138-86-3 601-029-00-7 205-341-0 

 

GHS02; GHS07 GHS09        
Uwaga                                     
FlamLiq3: H226                     
SkinIrrit2: H315                    
SkinSens1: H317                    
AquaticAcute1: H400            
AquaticChronic1: H410 

 

 

Brzmienie    patrz p. 16. 

Sekcja 4.    
4.1.     
        : 
            
produktu oso       -    
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 a) drogi oddechowe:       
pomieszczenia;            
          
poszkodowany nie oddycha           
    z oddychaniem. 
     ;         
          
lekarzem        
 c) oczy:          
              
w przypadku         ;  
          ; w przypadku, gdy 
            
lekarzem        
         ;    
nic do ust          em  
      

4.1.2. Inne: 
Brak. 
4.2.         
Ostre: 
          
       
 
       
4.3.          
poszkodowanym: 
W przypadku s      rzem. 
 

Sekcja 5.     
5.1.   
          
             
5.2.      
             

     -      
  

5.3. Info    
           

 

Sekcja 6. Post       
6.1.         ytuacjach awaryjnych: 
        
-             
     
-        par produktu 
-           
ochronnego 
6.2.       
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-        lub gleby      
6.3.            
       
-     ych opakowaniach 
-    
-            
-             
     
-         
-          
-         
-         
6.3.3. Inne informacje: 
Brak 
6.4. Odniesienia do innych sekcji: 
Patrz informacje zawarte w sekcji 8 i 13. 

 

Sekcja 7.    i jego magazynowanie 
7.1.      
7.1.1. Zalecenia  
-           
    
-              - 
          
-              substancji 
-            chemicznymi oraz 
          pracy z 
           
                  
       
-         
-      
     
- s      ania z preparatami medycznymi oraz 
odczynnikami laboratoryjnymi 
-       
-         
-  ia i wdychania par produktu 
-            
-     
-                 
przeznaczon              
  
-     
7.2.         

 : 
-          
-       
-        
-     iach na twardym  
-      
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7.3.    
Brak 
 
 

Sekcja 8.       
8.1.    
8.1.1.       
                
               
Propan:     NDS: 1800 mg/m3  NDSCh: brak   
Butan:     NDS: 1900 mg/m3  NDSCh: 3000mg/m3  
Izopropan-2-ol:   NDS: 900mg/m3  NDSCh: 1200 mg/m3 

8.1.2. Zalecane procedury monitorowiania: 
- PN-89/Z-         
      

- PN-89/Z-          
     

-PN-Z-04252-        
Oznaczanie propanu i n-       

- PN-92/Z-04224/02.       pylowego. Oznaczanie 
        

8.1.3.        
Brak 
     
Brak danych 
8.2.   
8.2.1. Stosowne t   
           
  
    

a) Ochrona oczu lub twarzy: nie jest wymagane 
             

  
       
 

Sekcja 9.     
9.1.         
 d: ciecz w aerozolu,     przejrzysta 
 Zapach: charakterystyczny 
     
    
     
 Temperatura wrzenia:   
 Temperatu    
 Tem    
     
     
     
    

Dolna: - 
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 - 
     
     
  0,70  0,73 g/cm3  (wsad) 
  nie      
      
    
     
       

9.2. Inne informacje: 
 brak  

 
Sekcja 10.    

10.1.   
        
10.2.   
Produkt jest stabilny chemicznie.  
10.3.     
         
10.4.     
- wysoka temperatura 
-     
10.5.   
- silne kwasy 
- silne utleniacze 
10.6.    
-   
- toksyczne gazy i dymy 
 

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne  
11.1.     
    
          
       
   
Brak danych. 
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie. 
     
Brak danych. 
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie. 
       
Brak danych. 
    
        
Brak danych. 
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie. 
    
Brak danych. 
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie. 
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Brak danych. 
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie. 
     
Brak danych. 
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w tej klasie. 
    ostrej i powtarzalnej 
       
    
          
11.2     
-brak 
 

Sekcja 12. Informacje ekologiczne 
12.1.  
        
12.2.       
Produkt wolno ulega biodegradacji. 
12.3.    
Brak danych. 
12.4.  
Brak danych. 
12.5.       
Brak. 
12.6.      
Brak 
12.7     
Brak. 
 

Sekcja 13.    
13.1.    
13.1.1. Produkt: 
- rodzaj odpadu:           
- kod odpadu: 16 05 05 
- odpad niebezpieczny 
13.1.2 Opakowanie: 
          
- rodzaj odpadu: Pust   
- odpad niebezpieczny 

-    15 01 11* 

 

Sekcja 14. Informacje   
  
14.1.1 Numer UN (numer ONZ):  1950 
14.1.2     Aerozole palne  
14.1.3    orcie: 2 
14.1.4. Grupa pakowania: brak 
14.1.5.    tak 
14.1.6. Kod identyfikacyjny: 5F 
14.1.7. Nalepki: 2.1 
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Sekcja 15.      
15.1.        iska specyficzne dla

 substancji i mieszanin: 
1.                 

           Europejskiej 
            
            
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2        
             
         7; 1.4.2010 PL Dziennik 
             
            
zmianami. 

2. Roz              
            
           
         

3.                
               

4.                 
         

5.               
            
        

6.               
            
          

7              
           
pracy (Dz.U. 2016 poz. 1117- tekst jednolity) 

8             
             
stosowa       Dz.U. 2014 poz. 769 - tekst jednolity) 

9.               
             
           
    (Dz.U. 2016 poz. 1353) 

10              
        

11.              
1907/2006 Parlamentu Europe          
    . 

12.               
(WE) nr 1907/2006 Parlam           
      

13. Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mies  
innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1337) 

 
15.2.     
Brak danych. 
 

Sekcja 16. Inne informacje  
H220     
H222     
H225       
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H226      
H280  Zawi       
H229        . 
H304            
H315      
H317       
H319     . 
H336         
H400       
H410          
H411          
EUH066           

 
            
   
              
             
           
    
           
     
Przedstawione informacje nie mog        
             
          
 
    
PN-          
znakowanie. 
PN-EN 20344:2005(U) Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do 
   
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania. 
      
PN-EN 374-1:2005 Terminologia i wymagania. 
PN-EN 374-     
PN-EN 374-3:2005 Wyznaczan     
PN-          
         
Powietrze na stanowiskach pracy: 
PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia 
PN-           
         
 
Karta charak    CHEM-NET S.C. 90-    -net.info, 
biuro@chem-net.info            
              
 
 


