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SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA  
 
1.1 Identyfikator produktu:  

330-501 OLEJEK GRAPEFRUITOWY naturalny 
 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: 
Mieszanina ma zastosowanie jako składnik w produkcji bazy aromatycznej lub perfumeryjnej 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Dystrybutor: 
JASKULSKI AROMATY 
ul. Wólczyńska 238 
01-919 Warszawa 
tel.: +48 (022) 864 28 30 
fax: +48 (022) 864 73 62 
e-mail: laboratorium@jar.com.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego:  
 Straż pożarna 998 
 
SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 

Substancja: Flam. Liq. 3, H226 

Asp. Tox. 1, H304 

Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 

2.2 Elementy oznakowania 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze: 

  

                

  

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zwrot H wskazujący rodzaj zagrożenia:  

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

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

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Zwrot P wskazujący środki ostrożności: 

P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

P331 NIE wywoływać wymiotów. 

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów 

Zawiera: d-limonen, alfa-pinen, cytral 

2.3 Inne zagrożenia 
Bark innych zagrożeń. 
 
SEKCJA 3 SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH 
 
3.1 Substancje 
Składniki stwarzające zagrożenie: 

Green Village, Warszawa, Ebro 34 tel. 502-636-675
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Mirosław Grzywalski, e-mail: biuro@greenvillage.pl
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Składnik CAS nr WE % wagowy Klasyfikacja zgodna  
z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

d-limonen 5989-27-5 227-813-5 60 – 98 Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic 
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

alfa-pinen 80-56-8 201-291-9 0 – 1 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1, H317; Aquatic 
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

cytral 5392-40-5 226-394-6 0 – 3 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 

myrcen 123-35-3 227-813-5 0 - 3 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304 

kariofilen 87-44-5 201-746-1 0 – 3 Asp. Haz. 1, H304 

cytronellal 106-23-0 203-376-6 0 – 1 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Haz. Acq. 2, H411 

dekanal 112-31-2 203-957-4 0 – 6 Skin Irrit. 2, H315; Chr. Haz. 3, H412 

linalol 78-70-6 201-134-4 0 – 3 Skin Irrit. 2, H315 

oktanal 124-13-0 204-683-8 0 – 2 Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irr. 2, H319; Chr. Haz. 3, 
H412 

 
SEKCJA 4 ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 
Powinny być przestrzegane zwykłe środki ostrożności, jak przy pracy z chemikaliami. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, 
wezwać lekarza. 
 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
wdychanie: Natychmiast zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza. Zapewnić spokój i chronić przed 

utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania zastosować sztuczne oddychanie.  Zapewnić 
pomoc lekarską. 

kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością 
wody z dodatkiem mydła. W przypadku podrażnień skontaktować się z lekarzem. 

kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy płukać pod bieżącą wodą przy wywiniętych powiekach przez co najmniej              
15 minut. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje skontaktować się z lekarzem okulistą. 

połknięcie: Nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta wodą i podać do picia duże ilości wody. W przypadku 
występowania zaburzeń wezwać lekarza. 

 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
W przypadku kontaktu substancji ze skórą możliwe są podrażnienie i zaczerwieniania. W przypadku kontaktu z oczami możliwe są 
podrażnienia. W przypadku połknięcia mogą wystąpić podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego z nudnościami   
i wymiotami. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 
Brak wskazań. 
 
SEKCJA 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 
5.1 Środki gaśnicze  
środki gaśnicze: piana gaśnicza, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy 

zabronione środki gaśnicze:  zwarty strumień wody 
 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
temperatura zapłonu: 51°C 
produkty spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla 

sprzęt ochrony strażaków: Odzież gazoszczelna, izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego 

 
5.3 Informacje dla staży pożarnej 
Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysoką temperaturę chłodzić, polewając wodą i w miarę możliwości usunąć z zagrożonego 
terenu. 
 

SEKCJA 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Zapewnić odpowiednią wentylację. Wskazane jest podjąć odpowiednie środki ostrożności aby uniknąć kontaktu substancji ze skóra    
i oczami. Nałożyć odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zabezpieczyć studzienki ściekowe przed dostaniem się substancji do systemu wodno-kanalizacyjnego. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Rozlany produkt zaabsorbować posypując wiążącym 
materiałem (ziemia, suchy piasek, diatomit) i przenieść do szczelnie zamykanych pojemników zastępczych i skierować do niszczenia.  
Niewielkie ilości pozostałej substancji spłukać do kanalizacji dużą ilością wody. Do czyszczenia stosować detergenty. 
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6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Brak odniesień 
 

SEKCJA 7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 
 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Mieszaninę bądź substancję należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Nie 
wdychać oparów. Wskazane jest przedsięwziąć środki ostrożności aby uniknąć kontaktu substancji ze skórą i oczami. Należy 
przestrzegać zasad higieny osobistej. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 
Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w suchym, wentylowanym, ciemnym  pomieszczeniu w temperaturze    
5 - 25°C z dala od źródeł ciepła w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. 

7.3 Szczególne zastosowania końcowe 
Unikać skrajnie niskich temperatur ze względu na możliwość krystalizacji. 
 

SEKCJA 8 KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 
Składnik CAS NDS (mg/m3) NDSCh (mg/m3) NDSP (mg/m3) 

-     
 
8.2 Kontrola narażenia 
Wskazówki techniczne: Zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną oraz miejsca do płukania oczu. 

Higiena przemysłowa: Wskazane jest podjąć środki ostrożności aby uniknąć kontaktu substancji ze skórą i oczami             
w trakcie jego użytkowania. Skażoną odzież zmienić. Myć ręce po zakończonej pracy z  substancją 
lub rozpoczętej przerwie w pracy z substancją. 

Środki ochrony indywidualnej: Drogi oddechowe: 
W warunkach normalnego stosowania substancji nie jest wymagane stosowanie masek 
filtracyjnych. W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się pary należy stosować 
wentylację wywiewną aby usunąć zanieczyszczone powietrze z miejsca pracy. 
Ochrona rąk i skóry: 
Stosować odzież ochronną oraz odpowiednie rękawice gumowe aby uniknąć kontaktu substancji ze 
skórą. 
Ochrona oczu: 
Stosować okulary ochronne z bocznymi ochronami aby uniknąć kontaktu substancji z oczami. 

 

SEKCJA 9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Wygląd: Stan skupienia - ciekły, barwa – żółta do ciemnożółtej/żółto-zielonej 

Zapach: grapefruitowy 

pH: Brak danych 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: 51°C /metoda tygla zamkniętego/ 
Gęstość względna: 0,848 - 0,860 g/cm3  (w 20°C) 
Prężność par: Brak danych  

Lepkość: Brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie: Nie 

 
9.2 Inne informacje 
Brak innych informacji 
 
SEKCJA 10  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 
10.1 Reaktywność 
Brak zastosowania właściwości. Substancja jest stabilny chemicznie i nie stwarza zagrożenia wynikającego z reaktywności 

10.2 Stabilność chemiczna  
W warunkach prawidłowego przechowywania, substancja jest stabilna chemicznie. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie zaobserwowano niebezpiecznych reakcji. 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i zapłonu. 

10.5 Materiały niezgodne 
Produkt stabilny chemicznie, nie stwierdzono materiałów niezgodnych. Zaleca się przechowywanie produktu w oryginalnym pakowaniu. 
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10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Brak danych. 
 

SEKCJA 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących substancji. 
 
Toksyczność ostra: Nie 

Działanie żrące/drażniące na skórę: Tak 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Nie 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Tak 

Działanie rakotwórcze: Nie 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Nie dotyczy 

Szkodliwe działanie na rozrodczość: Nie dotyczy 

 
Właściwości toksykologiczne substancji:  
d-limonen 
LD50 doustnie szczur: 4400 mg/kg 

Działanie miejscowe substancji: 
 
Oczy: Możliwe podrażnienia. 

Skóra: Powoduje podrażnienia i zaczerwienienia w kontakcie za skórą. 

Połknięcie: Możliwe podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego z nudnościami i wymiotami. 

 

SEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 

12.1 Toksyczność 
d-limonen 
LC50:96h (Pimphales promelas): 0.7 mg/l 
EC50:48h (Daphnia magna): 0.4 mg/l 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak jest dostępnych danych dotyczących rozkładu w środowisku poprzez biodegradację lub inne procesy dla substancji. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak jest dostępnych danych dotyczących bioakumulacji dla substancji. 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak jest dostępnych danych dotyczących mobilności w glebie dla substancji. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak danych 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Brak jest dostępnych informacji na temat innych szkodliwych skutków działania 

SEKCJA 13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Metody postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628) z późniejszymi 
zmianami oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, 
poz.1206). 
Substancja łatwopalna, niebezpieczna dla środowiska. Nie wylewać substancji do kanalizacji. W celu usunięcia zużytych opakowań
i odpadową substancję, skontaktować się z uprawnionym przedsiębiorstwem utylizującym odpady. 

SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Transport drogowy i kolejowy (ADR/RID) 

14.1 Numer UN 
1169 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
EKSTRAKTY, AROMATYCZNE, CIEKŁE 

14.3 Klasa zagrożenia w transporcie 
3 

14.4 Grupa pakowania 
III 
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14.5 Zagrożenie dla środowiska 
Brak danych 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak wskazań 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC  
Brak danych 

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony  środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny 

-Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r. 
-Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 
-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008r. 
-Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz. U. Nr 11, poz.84 z późniejszymi zmianami). 
-Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych        
 (Dz. U. Nr 171, poz.1666 z późniejszymi zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U.              
 Nr 259, poz.2173). 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń  
 czynników szkodliwych dla zdrowie w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.1833 z późniejszymi zmianami). 
-Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów  
 niebezpiecznych (ADR). 
-Ustawa z dnia 28.10.2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671). 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2005r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej  z występowaniem                
 w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz.86 z późniejszymi zmianami).  
-Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami  
-Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206). 

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 

SEKCJA 16 INNE INFORMACJE 
 
Dane zawarte w karcie charakterystyki pochodzą od producenta substancji. 
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego i stworzenie 
warunków bezpiecznego użytkowania produktu. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego 
stosowania niniejszego produktu. 

Zwroty H użyte w punkcie 3 karty charakterystyki:  

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

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

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 


