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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable
Kod produktu : BL001000BIO
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania : Do stosowania przez personel wykwalifikowany.
Kategoria funkcji lub zastosowania : Smary i dodatki

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu 
alarmowego

Komentarz

Polska Pomorskie Centrum 
Toksykologii
Szpital MSWiA

Ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk

+48 58 682 04 04
+48 58 309 83 83

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z 

Rozporządzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Załącznik II Rozporządzenia REACH)
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie 
przewlekłę, kategoria 3

H412 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Brak dodatkowych informacji
2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia

Hasło ostrzegawcze (CLP) : -
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi.

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do upoważniony zakład przetwarzania 
niebezpiecznych odpadów lub upoważniony punkt zbioru niebezpiecznych odpadów z 
wyjątkiem wyczyszczonych, pustych pojemników, które można usuwać ze zwykłymi 
odpadami.

Zwroty EUH : EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
2.3. Inne zagrożenia
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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3.2. Mieszaniny

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

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, cyclic, <2% 
aromates

(Numer WE) 926-141-6 15 – 25 Asp. Tox. 1, H304

Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene 
derivates

5 – 15 Aquatic Chronic 3, H412

Solvent naphta, (petroleum), heavy aromatic (Numer WE) 265-198-5 1 – 2,5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Isooctadecanoic acid, reaction products with 
tetraethylenepentamine

(Numer CAS) 68784-17-8
(Numer WE) 272-225-4
(REACH-nr) 01-2119960832-33

1 – 2,5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
środki po zainhalowaniu : Nie jest wymagana.
środki po kontakcie ze skórą : Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast zacząć je opłukiwać dużą ilością wody przez 

10 - 15 minut, przytrzymując podniesione powieki. Następnie skontaktować się z optykiem.
środki po połknięciu : W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: opłukać jamę ustną. NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów. 

Natychmiast udać się po pomoc medyczną.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dodatkowych informacji
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze : Proszek. Piana. Dwutlenek węgla (CO2).
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Brak dodatkowych informacji
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Samowystarczalny, niezależny aparat do oddychania z rurką.
Inne informacje : Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru produktów chemicznych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogólne środki zaradcze : Nie palić papierosów podczas używania.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Brak dodatkowych informacji

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Brak dodatkowych informacji
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie wypuszczać do wód gruntowych, wód powierzchniowych lub kanalizacji. Zapobiegać rozlewaniu na dużych powierzchniach (np. poprzez 
tamownie lub instalowanie barier olejowych).
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zapobiegać rozlewaniu na dużych powierzchniach (np. poprzez tamownie lub instalowanie 

barier olejowych).
Metody usuwania skażenia : Czyścić materiałem absorbującym (np. piaskiem, trocinami, neutralnym, zgranulowanym 

absorbentem lub żelem silikonowym). Usunąć wodę z podłoża (zebrać do odpływu, 
odessać, etc.).

Dalsze informacje : Może być śliski na twardej gładkiej powierzchni.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania

: Do not eat, drink or smoke when using this product.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Temperatura magazynowania : ≤ 40 °C
Miejsce przechowywania : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable 
UE IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³

Dodatkowe informacje : Opierając się na ACGIH TLV koncentracja 5 mg/m3 rozpylonego oleju (TWA, 8 godzin dnia 
pracy) jest zalecana.

8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Zapewnić odpowiednią wentylację.
 

Ochrona rąk:

Używać odpowiednich rękawic odpornych na działanie chemikaliów. DIN EN 374. W szczególnych przypadkach zalecane jest sprawdzenie 
odporności chemicznej z producentem rękawic.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne

Ochrona skóry i ciała:

Brak w normalnych warunkach stosowania
 

Ochrona dróg oddechowych:

W normalnych warunkach nie jest wymagana osobista aparatura zabezpieczająca oddychanie.

Inne informacje:
Podczas używania: nie jeść, nie pić, nie palić papierosów. Myć ręce przed przerwami oraz końcem pracy.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Ciekły
Wygląd : Oleisty.
Barwa : zielone.
Zapach : Oleiste.
Próg zapachu : Brak danych
pH : niestosowany
Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia : Brak danych
Temperatura krzepnięcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : Brak danych
Temperatura zapłonu : > 100 °C ASTM D92
Temperatura samozapłonu : Brak danych
Temperatura rozkładu : Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu) : Brak danych
Prężność par : Brak danych
Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych
Gęstość względna : Brak danych
Gęstość : 897 g/l
Rozpuszczalność : Woda: Znikomy.
Log Pow : Brak danych
Lepkość, kinematyczna : 47 mm²/s @ 100°C
Lepkość, dynamiczna : Brak danych
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Właściwości wybuchowe : Brak danych
Właściwości utleniające : Brak danych
Granica wybuchowości : 1 – 6
9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Brak podczas normalnego używania.
10.2. Stabilność chemiczna
Produkt jest trwały w normalnych warunkach obróbki i składowania.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.
10.4. Warunki, których należy unikać
Brak dodatkowych informacji
10.5. Materiały niezgodne
Utlenianie substancje. Kwasy i zasady.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany
Dodatkowe informacje : Podwyższona temperatura lub mechaniczny może podrażniać nos, gardło i płuca.

Niski stopień toksyczności ostrej / systemowych.

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, cyclic, <2% aromates
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg

LD50 skóra, królik > 5000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur > 5000 mg/m³

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg

LD50 skóra, królik > 2000 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany
pH: niestosowany

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy

: Nie sklasyfikowany
pH: niestosowany

Dodatkowe informacje : lekko drażniący, ale nie ma znaczenia dla klasyfikacji.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę

: Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany
Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
LOAEL (doustnie, szczur) > 1000 mg/kg masy ciała OECD 421

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) > 1000 mg/kg masy ciała OECD 407

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany
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Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable 
Lepkość, kinematyczna 47 mm²/s @ 100°C

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekologia - woda : Szkodliwe dla organizmów wodnych, może powodować długoterminowe niepożądane 

efekty w środowisku wodnym.
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre)

: Nie sklasyfikowany

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe)

: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
LC50 dla ryby 1 > 1000 mg/l OECD 203

EC50 Dafnia 1 > 1000 mg/l OECD 202

EC50 po 96h glony (1) 44 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 po 96h glony (2) 94 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

LOEC (przewlekłe) 100 mg/l Daphnia magna @21d

NOEC (przewlekła) 32 mg/l Daphnia magna @21d
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable 
Trwałość i zdolność do rozkładu nierozpuszczalny w wodzie a więc bardzo słabo podatny na rozkład biologiczny.

Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine (68784-17-8)
Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo ulegające biodegradacji.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji
12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie odpadów zgodnie z oficjalnym prawem państwowym.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy Nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nie dotyczy Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Nie
Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie

Zanieczyszczenia morskie : Nie

Brak dodatkowych informacji
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14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Brak danych

transport morski
Brak danych
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 

mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
Nie zawiera składników od kandydata substancji REACH (y) liście
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 
przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 
trwałych zanieczyszczeń organicznych

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje
Oznaki zmian:

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi

Data wydania Dodano

Opracowano Zmodyfikowano

Format karty SDS UE Dodano

16 Skróty i akronimy Dodano

Skróty i akronimy:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. TWA: Time Weighted Average. TLV: 
Threshold Limit Value. ASTM: American Society for Testing and Materials . ADR: Accord Européen Relatif 
au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route . RID: Regulations Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Rail . ADNR: Accord Européen relatif au Transport 
International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin. IMDG: International 
Maritime Dangerous Goods. ICAO: International Civil Aviation Organization . IATA: International Air 
Transport Association. STEL: Short Term Exposure Limit. LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects. 
ATE: acute toxicity estimate. LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects. EC50: concentration 
producing 50% effect.

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 2

Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
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EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

SDS MPM REACH
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.


