
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO
CX-80 aerozol 

,Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych 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. 

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa handlowa CX-80 SMAR DO ŁOŻYSK
Zastosowanie Zastosowanie przemysłowe: smar stały do zastosowań 

przemysłowych
Producent/dostawca CX-80 Polska 

Chotów 7A
63-460 Nowe Skalmierzyce 
tel.: +48 062 762 46 07
faks: +48 062 762 46 07

Telefon alarmowy
Data poprzedniego opracowania
Data aktualizacji

05.12.2005 r., wersja 4.00 
10.01.2008 r..

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 r. 
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 
ze zmianami w Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440, Dz. U. Nr 174, poz. 1222, 2007) z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych dyrektywą Komisji nr 2006/8/WE.
Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny:
Zagrożenie fizyczne/chemiczne                       Nie sklasyfikowano jako niebezpieczny.
Zagrożenie ludzkiego zdrowia                          Nie sklasyfikowano jako niebezpieczny.
Niebezpieczeństwo dla
Środowiska                                                       Szkodliwość dla organizmów wodnych jest mało 
                                                                          Prawdopodobna.
Efekty i objawy                                                  Nie zidentyfikowano żadnych poważnych zagrożen.

        Oczy i skóra
        Wdychanie
        Spożycie

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki zawarte w preparacie:
Wysoko rafinowany olej bazowy . Mydło 
Produkt nie zawiera niebezpiecznych składników w ilośći równej lub przekraczającej wielkośći 
progowe zgodne z przepisami.

4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne
Osobę poszkodowaną wyprowadzić z zanieczyszczonego obszaru. Zapewnić dostęp świeżego 
powietrza. Odzież zanieczyszczoną produktem niezwłocznie zdjąć. Osobie nieprzytomnej nie podawać 
żadnych środków doustnie. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek 
dolegliwości. 

Zanieczyszczenie oczu
Usunąć szkła kontaktowe. Przy podwiniętych powiekach przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej 
wody (przemywać przez kilkanaście minut). W razie potrzeby, zasięgnąć porady lekarza. 
Kontakt ze skórą
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Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. W przypadku 
utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną odzież i buty 
oczyścić przed ponownym użyciem. 
Połknięcie 
Nie wywoływać wymiotów bez uprzednich zaleceń lekarza. Uwaga: w następstwie spontanicznych 
wymiotów może nastąpić zaaspirowanie produktu do płuc, co zagraża ich uszkodzeniem. Aby uniknąć 
zaaspirowania produktu w następstwie wymiotów, należy pochylić, poniżej kolan. Niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecane środki gaśnicze:
Mały pożar gasić za pomocą suchych proszków gaśniczych lub ditlenku węgla (CO2). Duży pożar gasić 
rozpyloną wodą, a powstające mgły i opary rozpraszać wodą. Zagrożone pożarem zbiorniki chłodzić 
wodą, aby nie dopuścić do zwiększenia ciśnienia w pojemnikach i ich wybuchu.
Nieodpowiednie środki gaśnicze:
Zwarte strumienie wody. 
Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów:
Podczas pożaru wytwarzają się: tlenek (CO) i ditlenek węgla (CO2). Nie wdychać dymów wytwarzających 
się podczas pożaru lub wybuchu. 
Specjalne wyposażenie ochronne strażaków:
Dostosować do rozmiaru pożaru. Nosić aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza, 
odpowiednią odzież ochronną. Jeśli zajdzie potrzeba stosować pełne wyposażenie ochronne.
Inne informacje: 
Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Patrz punkt 13 i 8.
Indywidualne środki ostrożności:
Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej – odpowiednie okulary ochronne, maski z odpowiednim 
pochłaniaczem, odpowiednia odzież ochronna, zwłaszcza w przypadku uwolnienia większych ilości 
produktu. Zaleca się zasięgnięcia porady specjalisty przy doborze odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej. Usunąć wszelkie źródła zapłonu i otwartego ognia – nie palić tytoniu. Usunąć osoby 
postronne z zagrożonego obszaru.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych, gruntowych i 
gleby. Zawiadomić odpowiednie władze w przypadku uwolnienia produktu do środowiska. 
Metody oczyszczania/usuwania:
Zapewnić odpowiednią wentylację. Uszkodzony pojemnik pozostawić na powietrzu do opróżnienia. 
Uwolniony produkt zasypać odpowiednim niepalnym materiałem pochłaniającym ciecze (piasek, sucha 
ziemia, ziemia okrzemkowa, kwaśny środek wiążący, uniwersalne środki wiążące) i zebrać mechanicznie 
do oznakowanego pojemnika na odpady. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13. 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Postępowanie z preparatem:
Patrz punkt 6.
Zapewnić odpowiednią wentylację. Przy planowaniu wentylacji należy pamiętać, że pary produktu są 
cięższe od powietrza i mogą nagromadzać się nad podłożem i w niżej położonych częściach 
pomieszczeń. Nie wdychać par, oparów i rozpylonej cieczy. Nosić odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej – patrz punkt 8. Po użyciu zamykać pojemnik. 
Przestrzegać instrukcji stanowiskowej. Przestrzegać zaleceń podanych na etykiecie oraz obowiązujących 
podczas pracy z czynnikami chemicznymi – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników 
chemicznych – Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86. Patrz także punkt 6 i 8 karty.
Zalecenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie 
przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. 
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Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – 
nie palić w czasie rozpylania. Nie stosować w pobliżu źródeł zapłonu i otwartego ognia – nie palić tytoniu. 
Zastosować odpowiednie środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatyczny – zerowanie i 
uziemienie.
Magazynowanie
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanym i chłodnym 
pomieszczeniu. Nie składować w przejściach i klatkach schodowych. Przestrzegać zaleceń 
obowiązujących przy składowaniu produktów w aerozolu. Nie przechowywać z nieodpowiednimi 
materiałami, np. utleniaczami. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i nagrzaniem powyżej 
50°C. Zalecana temperatura składowania od 10°C do 35°C. Patrz także punkt 10.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych:
Zapewnić odpowiednią wentylację, także miejscową, wyciągową w razie potrzeby. Nosić odpowiednie 
środki ochrony dróg oddechowych w warunkach narażenia na stężenia większe od wartości NDS w 
powietrzu środowiska pracy. 
Parametry kontroli narażenia:
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833 ze 
zmianami w Dz. U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007).
Nie określono
Środki ochrony indywidualnej
Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić 
tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia oczu. Nie wdychać 
gazu/par/rozpylonej cieczy. 
Ochrona dróg oddechowych:
W normalnych warunkach nie ma potrzeby. W warunkach narażenia na stężenia przekraczające 
dopuszczalne wartości NDS nosić odpowiednie ochrony dróg oddechowych z odpowiednimi 
pochłaniaczami, aparaty izolujące.
Ochrona rąk:
Odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie rozpuszczalników. Właściwości ochronne rękawic 
zależą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas działania ochronnego może być 
różny przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku wielu substancji nie można precyzyjnie 
oszacować czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając podane przez producenta parametry 
rękawic należy zwracać uwagę podczas stosowania produktu czy rękawice jeszcze zachowują swoje 
właściwości ochronne. 
Ochrona oczu: 
Odpowiednie szczelne okulary ochronne. 
Ochrona skóry:
Odpowiednia odzież robocza z długimi rękawami, buty ochronne, itp. 
UWAGA: 
Środki inżynieryjno-techniczne mają pierwszeństwo przed środkami ochrony osobistej
Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 
Nr 259, poz. 2173)
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, 
konserwację, naprawę i odkażanie.
Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na czynniki chemiczne są określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. nr 69/1996, poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami).

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać PASTA
Barwa Nie ma danych  
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9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Zapach Nie ma danych 
Temperatura wrzenia / zakres 371ºCnaftenowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa);
Temperatura topnienia / zakres 190ºC
Gęstość (15°C) 0,95 g/cm3 
Gęstość pary względem powietrza 4,07 (dane dla 2-butoksyetanolu (największa wartość) 
Prężność par (20°C) 0,013 kPa (1,58 mm Hg w temp. 20°C) 
Rozpuszczalność w wodzie Nie rozpuszcza się w zimnej wodzie 
pH Nie dotyczy 
Temperatura zapłonu 221ºC (tygiel zamknięty – met. Pensky-Martens) 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Warunki, których należy unikać:
Patrz także punkt 7. 
Materiały, których należy unikać:
Reaguje z silnymi utleniaczami. Patrz także punkt 7. 
Niebezpieczne produkty rozkładu:
Tlenek i ditlenek węgla. Patrz także punkt 5. 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Nie ma wyników badań doświadczalnych produktu. 
Spowodowanie więcej niż przejściowego pieczenia lub zaczerwienienia po przedostaniu się do oka jest 
mało prawdopodobne.
Dla produktu nie ma danych o działaniu rakotwórczym, mutagennym, teratogennym i działaniu 
szkodliwym na rozrodczość. 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Trwałość/degradowalność
Ulega samoistnej biodegradacji
Ruchliwość
Nie jest możliwe wnikanie wyciekającej substancji do gruntu
Zdolność bioakumulacji
Ten produkt prawdopodobnie nie akumuluje się w środowisku naturalnym
Niebezpieczeństwo dla środowiska 
Szkodliwość dla organizmów wodnych jest mało prawdopodobna

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Nie wprowadzać  do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych.
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 
ze zm. w Dz.U.02.41.365; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.199.1671; Dz.U.03.7.78; Dz.U.04.96.959; 
Dz.U.03.7.78; Dz.U.04.116.1208; Dz.U.04.191.1956; Dz.U.05.25.202; Dz.U.05.90.758; 
Dz.U.05.130.1087; Dz.U.05.175.1458; Dz.U.06.50.360; Dz.U.05.180.1495 wraz z Rozporządzeniami 
Ministra Środowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735 i 1737).
Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r., 
poz. 638 ze zm. w Dz.U.03.7.78; Dz.U.04.11.97; Dz.U.04.96.959; Dz.U.05.175.1458. Sposób likwidacji 
odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska
Rekomendowana przez producenta metoda usuwania odpadów. 
Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo 
Wydziałem Ochrony Środowiska. Nie dziurawić, nie przecinać ani nie spawać nieoczyszczonych 
pojemników. 
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14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport drogowy i kolejowy ADR/RID
Nie sklasyfikowano jako niebezpieczny w transporcie

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. nr 11 poz. 84 z 
późniejszymi zmianami)
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171 ze zmianami w Dz. U. nr 2/2005 poz. 8) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych 
wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem  (Dz. U. nr 201 poz. 1674) 
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r 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). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69/1996, poz. 332 wraz 
z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 24 września 2002 r. w 
sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. 
U. nr 194/2002, poz. 1629 ze zmianami w Dz.U.03.207.2013; Dz.U.03.207.2014 (wersja ujednolicona Dz. U. 
05.178.1481) oraz Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z dnia 17 maja 2003 r., nr 
86, poz. 789 ze zmianami w Dz.U.03.170.1652; Dz.U.03.203.1966; Dz.U.04.92.883; Dz.U.04.92.883; 
Dz.U.04.96.959; Dz.U.04.97.962; Dz.U.04.173.1808; Dz.U.05.163.1362; Dz.U.05.157.1314; Dz.U.05.169.1420; 
Dz.U.06.12.63; Dz.U.06.144.1046; Dz.U.06.170.1217; Dz.U.06.12.63. 
Transport żeglugą śródlądową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w 
sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
Nr 88, poz. 839). 
Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 
poz. 43 ze zmianami w Dz.U.01.100.1085; Dz.U.02.199.1672; Dz.U.04.6.41; Dz.U.03.211.2049; 
Dz.U.04.93.895 Dz.U.04.96.959; Dz.U.05.85.726; Dz.U.05.155.1298; Dz.U.05.169.1420. 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833 ze zmianami w Dz. 
U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. nr 161, poz. 1142, 2007 r.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wyroby aerozolowe Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 263, poz., 2199.
Oznakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 2 
września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679 ze zmianami w Dz. U. / 2004r nr 260, poz. 2595)

16. INNE INFORMACJE

Brak
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