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Numer 
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10010006EU_en 
Aktualizacja 1 
Data 
aktualizacji 

24 sierpnia 2018 r. 

GOLD POLISHING CLOTH Model Nr: 738EU 
 
 

Postać wyrobu : Mieszanina 
 

Nazwa własna : Gold Polishing Cloth 
 

Kod produktu : EU SDS 
 
 

 

1.2.1. Istotne zastosowania zidentyfikowane 
Przeznaczony dla wszystkich konsumentów 
Wykorzystanie substancji / mieszaniny : Ściereczka do czyszczenia złotej biżuterii 

1.2.2. Zastosowania odradzane 
Brak dostępnych informacji dodatkowych 

 
Wytwórca 

Connoisseurs Products Corporation 
17 Presidential Way 
Woburn, MA 01801-1040 
http://www.connoisseurs.com  

 

Dostawca na terenie UE: 
Goodman Brothers 
32 Jarvis Gate 
Sutton St. James 
Spaulding 
Links, PE12 OEP 
United Kingdom 44 (0) 1223 828718 

Numer telefonu alarmowego : Chemtrec: 1 (703) 527-3887 (24 hrs) 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  
 

 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 
 

Nie sklasyfikowano 
 

Niekorzystne efekty fizykochemiczne, zdrowotne i środowiskowe 
 Brak dostępnych informacji dodatkowych 

 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)  : P102 - Chronić przed dziećmi 

 

Brak dostępnych informacji dodatkowych 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

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

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

2.2. Elementy oznakowania 

2.3. Inne zagrożenia 
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  
 

Nie dotyczy 
 

 
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 [CLP] 

Undekan-1-ol, etoksylowany (CAS Nr) 34398-01-1 
(WE nr) 500-084-3 

2.33 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 

2,2'-oksydietanol (CAS Nr) 111-46-6 
(WE nr) 203-872-2 
(WE indeks nr) 603-140-00-6 

1.94 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  
 

Ogólne środki pierwszej pomocy : Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego 
                                                                         samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe). 
Środki pierwszej pomocy w razie dostania się do dróg oddechowych : Zapewnić poszkodowanemu dostęp do świeżego powietrza. 
                                                                          Zapewnić poszkodowanemu odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć 
                                                                          porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Środki pierwszej pomocy w razie kontaktu ze skórą        : Usunąć skażone ubranie i umyć całą powierzchnię skóry łagodnym mydłem z wodą, 

a następnie spłukać ciepłą wodą. W przypadku utrzymywania się podrażnienia skóry 
                                                                            zasięgnąć porady lekarza. 
Środki pierwszej pomocy w razie kontaktu z oczami         : Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku 

  utrzymywania się bólu, mrugania lub zaczerwienienia. 
Środki pierwszej pomocy w razie spożycia : Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złeg samopoczucia, zasięgnąć 
                                                                         porady lekarza. Zwrócić się o natychmiastową pomoc lekarską. 

Objawy/urazy  : Nie przewiduje się, aby stanowił istotne zagrożenie w spodziewanych warunkach 
                                                                         normalnego stosowania. 
Objawy/urazy w razie kontaktu ze skórą : Może powodować niewielkie podrażnienie u wrażliwych osób. 
Objawy/urazy w razie kontaktu z oczami : Długotrwałe narażenie na płyn może powodować niewielkie podrażnienie. 
Objawy/urazy w razie spożycia : Może działać szkodliwie po połknięciu. 

Leczyć objawowo. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru  
 

Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Suchy proszek. Ditlenek węgla. Rozpylona woda. Piasek.  
Niewłaściwe środki gaśnicze : Nie stosować silnego strumienia wody. 

 
Zagrożenie pożarowe : Spalanie może wytwarzać drażniące opary. minimalne zagrożenie pożarowe. 
Zagrożenie wybuchem : Nie są znane. 

Instrukcje postępowania w przypadku pożaru : Używać rozpylonej wody lub mgły do chłodzenia narażonych pojemników. Zachować 
                                                                                    ostrożność podczas zwalczania pożaru chemikaliów. Nie dopuścić do przedostania 
                                                                                    się wody po gaszeniu pożaru do środowiska. 
Specjalne wyposażenie ochronne dla straży pożarnej : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w 
                                                                                    tym ochrony dróg oddechowych. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 

Środki ogólne : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Procedury w sytuacjach awaryjnych : Ewakuować wszystkie osoby, które nie są niezbędne. 

3.2. Mieszaniny 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

3.1. Substancje 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

5.1. Środki gaśnicze 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
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6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne : Zapewnić odpowiednią ochronę personelu przeprowadzającego czyszczenie. 
Procedury w sytuacjach awaryjnych : Zapewnić wentylację obszaru. 

Unikać przedostania się do kanalizacji i wód publicznych. Powiadomić władze, jeżeli ciecz przedostanie się do kanalizacji lub wód 
publicznych. 

 
Metody służące do usuwania     : Na lądzie, zamieść i zebrać do odpowiednich pojemników. Przechowywać z dala od innych materiałów. 

W celu uzyskania dalszych informacji patrz sekcja 8: „Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej”. Odnośnie do usuwania 
pozostałości patrz sekcja 13: „Postępowanie z odpadami”. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  
 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: Zapewnić odpowiednią wentylację w obszarze przetwarzania w celu 
                                                                                     uniknięcia tworzenia się oparów. 
Środki higieny : Myć ręce i inne narażone miejsca łagodnym mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem 
                                                            lub paleniem, a także przy wyjściu z pracy. 

Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku, w chłodnym, odpowiednio wietrzonym 
miejscu, z dala od: Materiały niezgodne. Nieużywane pojemniki należy zamykać. 

Materiały niezgodne : Silne kwasy, zasady. 

Patrz sekcja 1. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  
 

 

2,2'-oksydietanol (111-46-6) 
Wielka Brytania Nazwa lokalna 2,2’- oksydietanol 
Wielka Brytania WEL TWA (mg/m³) 101 mg/m³ 
Wielka Brytania WEL TWA (ppm) 23 ppm 
Wielka Brytania WEL STEL (mg/m³) 303 mg/m³ (obliczony) 
Wielka Brytania WEL STEL (ppm) 69 ppm (obliczony) 
Ziemia okrzemkowa (61790-53-2) 
Wielka Brytania WEL TWA (mg/m³) 1.2 mg/m³ (pył respirabilny) 
Wielka Brytania WEL STEL (mg/m³) 3.6 mg/m³ (obliczony – pył respirabilny) 

 

Stosowne techniczne środki kontroli: 
Zapewnić odpowiednią wentylację. Zapewnić wyciąg lokalny lub ogólną wentylację pomieszczenia w celu zmniejszenia stężenia oparów. 

Środki ochrony osobistej: 
Unikać wszelkiego niepotrzebnego narażenia. 

Ochronę rąk: 
Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania. Stosować rękawice ochronne 

Ochrona oczu: 
Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania. Okulary ochronne 

Ochrona skóry i ciała: 
Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania 

 
Ochrona dróg oddechowych: 
Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony 
dróg oddechowych. Nosić odpowiednią maskę 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

8.2. Kontrola narażenia 
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Inne informacje: 
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. 

 
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne   

 

Stan fizyczny : Ciało stałe 
Wygląd : Jasne i ciemne ściereczki nasycone roztworem alkoholu.  
Barwa : Ciemny, jasny kolor  
Zapach : Charakterystyczny. Łagodny zapach  
Próg zapachu :    Brak dostępnych danych 
pH :    Brak dostępnych danych 
Względna szybkość parowania (octan butylu = 1)  :    Brak dostępnych danych 
Temperatura topnienia :    Brak dostępnych danych 
Temperatura krzepnięcia :    Brak dostępnych danych 
Temperatura wrzenia :    Brak dostępnych danych 
Temperatura zapłonu :    Brak dostępnych danych 
Temperatura samozapłonu :    Brak dostępnych danych 
Temperatura rozkładu :    Brak dostępnych danych 
Palność (ciała stałego, gazu) :    Niepalny 
Prężność par :    Brak dostępnych danych  
Względna gęstość pary w temp. 20 °C :    Brak dostępnych danych  
Gęstość względna :    Brak dostępnych danych 
Gęstość :    Brak dostępnych danych 
Log Pow :    Brak dostępnych danych 
Lepkość kinematyczna :    Brak dostępnych danych 
Lepkość dynamiczna :    Brak dostępnych danych 
Właściwości wybuchowe :    Brak dostępnych danych 
Właściwości utleniające :    Brak dostępnych danych 
Granice wybuchowości :    Brak dostępnych danych 

 

Brak dostępnych informacji dodatkowych  

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność   

10.1. Reaktywność  
Brak w normalnych warunkach. 
10.2. Stabilność chemiczna  
Stabilny w normalnych warunkach. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Niebezpieczna polimeryzacja nie wystąpi. 
10.4. Warunki, których należy unikać  
Skrajnie wysokie temperatury. 
10.5. Materiały niezgodne  
Brak dostępnych informacji dodatkowych 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
Spalanie może wytwarzać drażniące opary. dym. Tlenek węgla. Ditlenek węgla. 

 
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne   

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowano 
Informacje uzupełniające : W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

9.2. Inne informacje 
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2,2’- oksydietanol (111-46-6) 
LD50 droga doustna, szczur 12565 mg/kg 
LD50 przez skórę, królik 11890 mg/kg 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowano. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Nie sklasyfikowano. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie 
                                                                         zostały spełnione 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie sklasyfikowano. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione                               
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze :   Nie sklasyfikowano. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
Działanie rakotwórcze :   Nie sklasyfikowano. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
Szkodliwe działanie na rozrodczość :   Nie sklasyfikowano. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
Działanie toksyczne na narządy 
docelowe (narażenie jednorazowe) 
Działanie toksyczne na narządy 
docelowe (narażenie wielokrotne) 

:   Nie sklasyfikowano. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
 

:   Nie sklasyfikowano. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 

Zagrożenie spowodowane aspiracją :   Nie sklasyfikowano. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne   

12.1. Toksyczność  
Ekologia – informacje ogólne : Części składowe produktu nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska. 

Niemniej jednak nie wyklucza to możliwości, że znaczne lub częste wycieki będą 
mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ na środowisko. 

 

2,2’- oksydietanol (111-46-6) 
LC50 ryby 1 75200 mg/l (Czas narażenia: 96 h - Gatunek: Pimephales promelas [przepływowo]) 
CE50 Rozwielitka 1 84000 mg/l (Czas narażenia: 48 h - Gatunek: Daphnia magna) 

 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  

Gold Polishing Cloth 
Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalono. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji  
 

Gold Polishing Cloth 
Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono. 
2,2’- oksydietanol (111-46-6) 
BCF ryby 1 100 - 180 
Log Pow -1.98 (w 25 °C) 

12.4. Mobilność w glebie  
Brak dostępnych informacji dodatkowych  

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Brak dostępnych informacji dodatkowych  

12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
Informacje uzupełniające : Unikać uwolnienia do środowiska 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami   

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
Zalecenia dotyczące usuwania odpadów : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.  
Ekologia – klasyfikacja produktów odpadowych : Unikać uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  

Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
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ADR IMDG IATA ADN RID 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Brak dostępnych dodatkowych 
informacji 

 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  

- Transport lądowy 
Nie dotyczy  

- Transport morski 
Nie dotyczy 

- Transport lotniczy 
Nie dotyczy 

- Śródlądowy transport wodny 
Nie dotyczy 

- Transport kolejowy 
Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC  
Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  

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

15.1.1. Przepisy UE 
Nie zawiera żadnych substancji z ograniczeniami Załącznika XVII do rozporządzenia REACH  
Nie zawiera żadnych substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH  
Nie zawiera żadnych substancji z Załącznika XIV do rozporządzenia REACH 

 
15.1.2. Przepisy krajowe 
Brak dostępnych informacji dodatkowych 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje  
 

Skróty i akronimy: 
CLP - Klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
PBT - - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
REACH - Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów 
SDS - Karta Charakterystyki 
vPvB - Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

Źródła kluczowych danych : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) Nr 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 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. 

Inne informacje : Brak. 
Pełny tekst zwrotów H i zwrotów EUH: 
Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożeń 4 
Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 

 
 

SDS UE (REACH Załącznik II) 
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Niniejsze informacje opierają się na naszym obecnym stanie wiedzy i mają na celu opisanie produktu wyłącznie dla celów ochrony zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dlatego też nie 
stanowią gwarancji co do szczególnych właściwości produktu 


