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CENTRALNY SERWIS 
ELEKTRONARZĘDZI

ul. Jutrzenki 102/104 
02-230 Warszawa
Tel. 22 715 44 60 
Fax 22 715 44 41 

bsc@pl.bosch.com 

Centralny serwis elektronarzędzi 
Robert Bosch Spółka z o. o. 

Numer katalogowy/ 
Catalog number 

Pojemność opakowania/ 
Package capacity 

Zastosowanie 
substancji 

Use of the 
substance 

Karta 
Charakterystyki 

Safety Data 
Sheet 

1615430001 225 ml Środek smarny Lubricant Wersja PL EN version 

1615430002 225 ml Środek smarny Lubricant Wersja PL  EN version 

1615430010 30 ml Środek smarny Lubricant Wersja PL   EN version  

1615430012 1000 ml Środek smarny Lubricant Wersja PL   EN version  

1615430014 45 ml 
Środek smarny Lubricant Wersja PL   EN version  1615430015 225 ml 

1615430016 1000 ml 

1615430017 225 ml Środek smarny Lubricant Wersja PL   EN version  

1615430020 225 ml 
Środek smarny Lubricant Wersja PL   EN version  

1615430021 225 ml 

1615430019 1000 ml 

Środek smarny Lubricant Wersja PL   EN version  

1615437509 50 ml 

1615437511 50 ml 
1615437512 50 ml 
3605430002 225 ml 

Środek smarny Lubricant Wersja PL    EN version  

3605430010 5kg 

3605430003 225 ml Środek smarny Lubricant Wersja PL   EN version  

3605430004 225 ml Środek smarny Lubricant Wersja PL   EN version  

3605430008 1000 ml Płyn hydrauliczny Hydraulic Oil Wersja PL   EN version  
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa GREASE TUBE 1615430001 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 1615430001 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711 400 40999 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Informacje uzupełniające na etykiecie 
EUH 208 Zawiera N-fenylo-1-naftyloaminę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku/rozlania produktu. 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Syntetyczny środek smarny z dodatkami. 



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

GREASE TUBE 1615430001 
  

Data sporządzenia: 09/03/2017 Wersja 1.1/PL Data aktualizacji: 16/07/2018 
 

 

Strona 2/9 

 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

< 1,0 N-fenylo-1-naftyloamina 

Nr WE 201-983-0 
Nr CAS 90-30-2 
Nr indeksowy Nie dotyczy 
Nr rejestracji REACH 01-2119488704-27 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Sens. 1; H317 
STOT RE 2; H373 
Aquatic Chronic 1; H410 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy, również pod powiekami, dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
W przypadku spożycia 
Przepłukać jamę ustną wodą a następnie popić dużą ilością wody. 
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 
W przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Może powodować podrażnienie w kontakcie z oczami i ze skórą u osób uczulonych. 
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą u osób już uczulonych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Piana gaśnicza, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, rozproszone strumienie wody. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać tlenki węgla, tlenki azotu i związki fluoru. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
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W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku/rozlania produktu. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód gruntowych i wód powierzchniowych. 
Zawiadomić odpowiednie organy w przypadku uwolnienia do kanalizacji, do wód lub do ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem a następnie zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku 
na odpady. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
Nie wdychać oparów. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków przeciwpożarowych. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Przechowywać w temperaturze 15 – 25 °C. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 
Trzymać z dala od napojów, żywności i paszy dla zwierząt. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Wymagania techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
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Ogólne środki ochrony i higieny 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne z osłonami bocznymi (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego odporne na działanie chemikaliów. 
Minimalna grubość rękawic: 0,3 mm 
Odporność na przenikanie (trwałość): 480 min 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań polegających na sprawdzeniu 
odporności chemicznej rękawic na działanie mieszaniny. Testy rękawic zostały przeprowadzone 
w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą EN 374. 
 
Ochrona skóry 
Stosować odzież ochronną z długim rękawem (PN-EN 13034). 
 
Ochrona układu oddechowego 
Nie jest wymagana. 
 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Pasta 
Barwa Brązowa 
Zapach Oleju mineralnego 
pH Nie dotyczy 
Temperatura topnienia > 150 °C 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu > 160 °C 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna granica palności Nie dotyczy 
Dolna granica palności Nie dotyczy 
Górna/dolna granica wybuchowości Brak danych 
Prężność par (20 °C) < 0,1 hPa 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (15 °C) Około 0,93 g/cm

3
  

Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalna 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
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Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe Nie jest wybuchowa 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie jest reaktywna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reaguje z silnymi czynnikami utleniającymi. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie dopuszczać do rozkładu termicznego. Nie przegrzewać. 
Trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł iskrzenia i gorących powierzchni. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Silne czynniki utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie żrące/drażniące 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
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Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z obserwacji 
Może powodować podrażnienie w kontakcie z oczami i ze skórą u osób uczulonych. 
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą u osób podatnych na działanie chemikaliów. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Brak danych. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych. 
 
Dodatkowe informacje 
Nie usuwać do kanalizacji i wód powierzchniowych. 
Mieszanina unosi się na powierzchni wody. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
 
Proponowany kod odpadu 
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. 
 
Odpady mieszaniny gromadzić selektywnie. 
Nie usuwać pozostałości mieszaniny do kanalizacji. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
Odpady mieszaniny poddawać w pierwszej kolejności procesom regeneracji w celu uzyskania olejów 
bazowych lub poddawać innym procesom odzysku. 
Opróżnione pojemniki po produkcie poddawać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku. 
Pojemniki zanieczyszczone mieszaniną opróżnić i po ich właściwym oczyszczeniu mogą być 
przekazane do ponownego użycia. 
Odpady, których nie udało się poddać recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku 
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
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2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 
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6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
 

16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 09/03/2017 r., wersja 1,0. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Brak danych. 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Acute Tox. 4 Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4 
Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 
STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 

zagrożeń 2. 
Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 1 
 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, 

których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę 
narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają narażenia> 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zalecenia dotyczące szkoleń 
Nie dotyczy. 
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Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

GREASE TUBE 1615430001

1.1. Product identifier

1615430001

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.deResponsible Department:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone 

number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture according to 1272/2008/EC

This mixture is not classified as hazardous in accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008.

2.2. Label elements

EUH208 Contains N-Phenyl-Naphthylamine. May produce an allergic reaction.

Special labelling of certain mixtures

High risk of slipping due to leakage/spillage of product.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Synthetic lubricants with additives
Chemical characterization

Hazardous components

QuantityChemical nameCAS No

EC No Index No REACH No

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

90-30-2 N-Phenyl-Naphthylamine < 1 %

201-983-0 01-2119488704-27

Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 1; H302 H317 H373 H410

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information

Ensure of fresh air. 

In the event of symptoms refer for medical treatment.

After inhalation

Wash with water and soap as a precaution. 

After contact with skin

GB - EN Page 1 of 6
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Consult a doctor if skin irritation persists.

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

If eye irritation persists, consult a specialist.

After contact with eyes

Rinse out mouth and give plenty of water to drink. 

Never give anything by mouth to an unconscious person. 

In the event of persistent symptoms receive medical treatment.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

May cause eye or skin irritation with susceptible persons. 

May cause sensitization of susceptible persons by skin contact.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Foam, carbon dioxide (CO2), dry chemical, water-spray.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx) 

Fluoro compounds

Use breathing apparatus with independent air supply.

Protective suit.

5.3. Advice for firefighters

Cool containers at risk with water spray jet.

Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local 

regulations.

Additional information

SECTION 6: Accidental release measures

High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.

Inform competent authority about release into the sewage, ground or into waters.

6.2. Environmental precautions

Take up mechanically.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Observe protective instructions (see Sections 7 and 8). 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. 

Do not breathe vapours. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Advice on safe handling

No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

GB - EN Page 2 of 6
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Keep in closed original container. 

Recommended storage temperature: 15°C - 25°C

Requirements for storage rooms and vessels

Do not store together with oxidizing agents.

Advice on storage compatibility

Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Lubricant

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Appropriate engineering controls

Wash hands before breaks and at the end of workday.

When using do not eat, drink or smoke.

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Remove and wash contaminated clothes before re-use.

Protective and hygiene measures

Safety goggles with side protection (EN 166).

Eye/face protection

Protective gloves resistant to chemicals made off nitrile , coat thickness > 0.3 mm, Permeation 

resistance (wear duration) approx. 480 minutes. 

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the 

recommendations given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 

374 carried out under lab conditions.

Hand protection

Long sleeved clothing (EN 368).

Skin protection

No personal respiratory protective equipment normally required.

Respiratory protection

Brown

pastyPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

Like mineral oilOdour:

pH-Value: n.a.

Changes in the physical state

> 150 °CMelting point:

> 160 °CFlash point:

The product is not explosive.Explosive properties

n.d.Lower explosion limits:

n.d.Upper explosion limits:

Ignition temperature: n.d.

< 0,1 hPaVapour pressure:

  (at 20 °C)

Density (at 15 °C): approx. 0,93 g/cm³
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SolubleWater solubility:

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with strong oxidizing agents.

To avoid thermal decomposition, do not overheat. 

Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition.

10.4. Conditions to avoid

Strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

No hazardous decomposition products known.

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

No toxicological data available.

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 

1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

May cause eye or skin irritation with susceptible persons. 

May cause sensitization of susceptible persons by skin contact.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecological data are not available.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.
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No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this 

product are a PBT / vPvB substance.

No data available.

12.6. Other adverse effects

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

The product floats on top of the water/sewage.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Can be incinerated, when in compliance with local regulations.

Should not be disposed of with household waste. 

Do not empty into drains.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

130206 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (except edible oils, and those in chapters 05, 12 and 

19); waste engine, gear and lubricating oils; synthetic engine, gear and lubricating oils

Classified as hazardous waste.

Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

Contaminated packaging should be emptied as far as possible and after appropriate cleansing may be 

taken for reuse.

Packaging that cannot be cleaned should be disposed of like the product.

Contaminated packaging

Land transport (ADR/RID); Marine transport (IMDG); Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Inland waterways 

transport (ADN):

SECTION 14: Transport information

14.1. UN number:

14.2. UN proper shipping name:

14.3. Transport hazard class(es):

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

0 %2004/42/EC (VOC):

National regulatory information

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information
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Abbreviations and acronyms

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H302 Harmful if swallowed.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

EUH208 Contains N-Phenyl-Naphthylamine. May produce an allergic reaction.

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the 

product (in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in 

case of accidents and irregularities. 

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the 

present level of our knowledge. 

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet. 

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the 

legal warranty regulations.

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa GREASE TUBE 1615430002 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 1615430002 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711 400 40999 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
Zagrożenia dla zdrowia 
Eye Dam. 1; H318 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1. Powoduje poważne 

uszkodzenie oczu. 
 
Zagrożenia dla środowiska 
Aquatic Chronic 3; H412 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 3. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki. 

 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Identyfikator produktu 
Dialkiloditiofosforan cynku 
 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia 
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Hasło ostrzegawcze 
Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik 

lub etykietę. 
P102 Chronić przed dziećmi 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 

twarzy. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać jako odpady chemikaliów. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku/rozlania produktu. 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Syntetyczny środek smarny z dodatkami. 
 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

< 10,0 Dialkiloditiofosforan cynku 

Nr WE 272-028-3 
Nr CAS 68649-42-3 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 2; H411 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Narażenie oddechowe 



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

GREASE TUBE 1615430002 
  

Data sporządzenia: 09/03/2017 Wersja 1.1/PL Data aktualizacji: 16/07/2018 
 

 

Strona 3/9 

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy, również pod powiekami, dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
Przepłukać jamę ustną wodą a następnie popić dużą ilością wody. 
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 
W przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Piana gaśnicza, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, rozproszone strumienie wody. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać tlenki węgla, tlenki azotu i związki fluoru. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku/rozlania produktu. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód gruntowych i wód powierzchniowych. 
Zawiadomić odpowiednie organy w przypadku uwolnienia do kanalizacji, do wód lub do ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem a następnie zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku 
na odpady. 
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6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
Nie wdychać oparów. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków przeciwpożarowych. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Przechowywać w temperaturze 15 – 25 °C. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 
Trzymać z dala od napojów, żywności i paszy dla zwierząt. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Wymagania techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne z osłonami bocznymi (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego odporne na działanie chemikaliów. 
Minimalna grubość rękawic: 0,3 mm 
Odporność na przenikanie (trwałość): 480 min 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań polegających na sprawdzeniu 
odporności chemicznej rękawic na działanie mieszaniny. Testy rękawic zostały przeprowadzone 
w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą EN 374. 
 
Ochrona skóry 
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Stosować odzież ochronną z długim rękawem (PN-EN 13034). 
 
Ochrona układu oddechowego 
Nie jest wymagana. 
 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Pasta 
Barwa Brązowa 
Zapach Oleju mineralnego 
pH Nie dotyczy 
Temperatura topnienia >160 °C 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu > 200 °C 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna/dolna granica wybuchowości Mieszanina nie posiada właściwości wybuchowych 
Prężność par (20 °C) < 0,1 hPa 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (15 °C) Około 0,92 g/cm

3
  

Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalna 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe Brak danych 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie jest reaktywna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reaguje z silnymi czynnikami utleniającymi. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie dopuszczać do rozkładu termicznego. Nie przegrzewać. 
Trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł iskrzenia i gorących powierzchni. 
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10.5. Materiały niezgodne 
Silne czynniki utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z obserwacji 
Może powodować podrażnienie w kontakcie z oczami. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
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Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych. 
 
Dodatkowe informacje 
Nie usuwać do kanalizacji i wód powierzchniowych. 
Mieszanina unosi się na powierzchni wody. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
 
Proponowany kod odpadu 
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. 
 
Odpady mieszaniny gromadzić selektywnie. 
Nie usuwać pozostałości mieszaniny do kanalizacji. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
Odpady mieszaniny poddawać w pierwszej kolejności procesom regeneracji w celu uzyskania olejów 
bazowych lub poddawać innym procesom odzysku. 
Opróżnione pojemniki po produkcie poddawać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku. 
Pojemniki zanieczyszczone mieszaniną opróżnić i po ich właściwym oczyszczeniu mogą być 
przekazane do ponownego użycia. 
Odpady, których nie udało się poddać recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku 
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 

 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
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14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich zgodnie z dyrektywą Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią zgodnie z 
dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 
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3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
 

16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 09/03/2017 r., wersja 1,0. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Brak danych. 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 2 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

GREASE TUBE 1615430002

1.1. Product identifier

1615430002

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.deResponsible Department:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone 

number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture according to 1272/2008/EC

Hazard categories:

Serious eye damage/eye irritation: Eye Dam. 1

Hazardous to the aquatic environment: Aquatic Chronic 3

Hazard Statements:

Causes serious eye damage.

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

2.2. Label elements

Hazard components for labelling
Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts

Signal word: Danger

Pictograms:

H318 Causes serious eye damage.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Hazard statements

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102 Keep out of reach of children.

P273 Avoid release to the environment.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 

present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.

P501 Dispose of contents/container to in accordance with local and national regulations.

Precautionary statements

High risk of slipping due to leakage/spillage of product.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

GB - EN Page 1 of 7

http://www.bosch-pt.com
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Synthetic lubricants with additives
Chemical characterization

Hazardous components

QuantityChemical nameCAS No

EC No Index No REACH No

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

68649-42-3 Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts < 10 %

272-028-3

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information

Ensure of fresh air. 

In the event of symptoms refer for medical treatment.

After inhalation

Wash with water and soap as a precaution. 

Consult a doctor if skin irritation persists.

After contact with skin

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

Seek medical treatment by eye specialist.

After contact with eyes

Rinse out mouth and give plenty of water to drink. 

Never give anything by mouth to an unconscious person. 

In the event of persistent symptoms receive medical treatment.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Causes serious eye damage.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Foam, carbon dioxide (CO2), dry chemical, water-spray.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx) 

Fluoro compounds

Use breathing apparatus with independent air supply.

Protective suit.

5.3. Advice for firefighters

Cool containers at risk with water spray jet.

Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local 

regulations.

Additional information

SECTION 6: Accidental release measures
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High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.

Inform competent authority about release into the sewage, ground or into waters.

6.2. Environmental precautions

Take up mechanically.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Observe protective instructions (see Sections 7 and 8). 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. 

Do not breathe vapours. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Advice on safe handling

No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep in closed original container. 

Recommended storage temperature: 15°C - 25°C

Requirements for storage rooms and vessels

Do not store together with oxidizing agents.

Advice on storage compatibility

Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Lubricant

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Appropriate engineering controls

Wash hands before breaks and at the end of workday.

When using do not eat, drink or smoke.

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Remove and wash contaminated clothes before re-use.

Protective and hygiene measures

Safety goggles with side protection (EN 166).

Eye/face protection

Protective gloves resistant to chemicals made off nitrile , coat thickness > 0.3 mm, Permeation 

resistance (wear duration) approx. 480 minutes. 

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the 

recommendations given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 

374 carried out under lab conditions.

Hand protection

Long sleeved clothing (EN 368).

Skin protection
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No personal respiratory protective equipment normally required.

Respiratory protection

Brown

pastyPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

Like mineral oilOdour:

pH-Value: n.a.

Changes in the physical state

> 160 °CMelting point:

> 200 °CFlash point:

The product is not explosive.Explosive properties

n.d.Lower explosion limits:

n.d.Upper explosion limits:

Ignition temperature: n.d.

< 0,1 hPaVapour pressure:

  (at 20 °C)

Density (at 15 °C): approx. 0,92 g/cm³

insolubleWater solubility:

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with strong oxidizing agents.

To avoid thermal decomposition, do not overheat. 

Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition.

10.4. Conditions to avoid

Strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

No hazardous decomposition products known.

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

No toxicological data available.

Irritation and corrosivity

Causes serious eye damage.

Skin corrosion/irritation: Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
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Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 

1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

Contact with skin may cause irritation.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecological data are not available. 

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this 

product are a PBT / vPvB substance.

No data available.

12.6. Other adverse effects

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

The product floats on top of the water/sewage.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Can be incinerated, when in compliance with local regulations.

Should not be disposed of with household waste. 

Do not empty into drains.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

130206 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (except edible oils, and those in chapters 05, 12 and 

19); waste engine, gear and lubricating oils; synthetic engine, gear and lubricating oils

Classified as hazardous waste.

Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

Contaminated packaging should be emptied as far as possible and after appropriate cleansing may be 

taken for reuse.

Packaging that cannot be cleaned should be disposed of like the product.

Contaminated packaging

Land transport (ADR/RID); Marine transport (IMDG); Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Inland waterways 

transport (ADN):

SECTION 14: Transport information
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14.1. UN number:

14.2. UN proper shipping name:

14.3. Transport hazard class(es):

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

0 %2004/42/EC (VOC):

National regulatory information

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile 

work protection guideline' (94/33/EC). Observe employment restrictions 

under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or 

nursing mothers.

Employment restrictions:

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H315 Causes skin irritation.

H318 Causes serious eye damage.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the 

product (in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in 

Further Information
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case of accidents and irregularities. 

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the 

present level of our knowledge. 

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet. 

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the 

legal warranty regulations.

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa GREASE TUBE 1615430010 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 1615430010 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711 400 40999 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Mieszanina nie wymaga oznakowania ostrzegawczego. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku/rozlania produktu. 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Syntetyczny środek smarny z dodatkami. 
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Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

< 20,0 Pochodne mono-C10-13-alkilowe benzenu, pozostałość podestylacyjna 

Nr WE 284-660-7 
Nr CAS 84961-70-6 
Nr indeksowy Nie dotyczy 
Nr rejestracji REACH 01-2119485843-26 

Asp. Tox. 1; H304 
 

< 5,0 Ester O,O,O-trifenylowy kwasu tiofosforowego 

Nr WE 209-909-9 
Nr CAS 597-82-0 
Nr indeksowy Nie dotyczy 
Nr rejestracji REACH 01-2119979545-21 

Aquatic Chronic 4; H413 
 

< 5,0 Woski węglowodorowe (ropa naftowa), utlenione 

Nr WE 265-205-1 
Nr CAS 64743-00-6 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Eye Irrit. 2; H319 
 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy, również pod powiekami, dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
Przepłukać jamę ustną wodą a następnie popić dużą ilością wody. 
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 
W przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą u osób już uczulonych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Piana gaśnicza, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, rozproszone strumienie wody. 
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Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać tlenki węgla i tlenki azotu. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku/rozlania produktu. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód gruntowych i wód powierzchniowych. 
Zawiadomić odpowiednie organy w przypadku uwolnienia do kanalizacji, do wód lub do ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem a następnie zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku 
na odpady. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
Nie wdychać oparów. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków przeciwpożarowych. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Przechowywać w temperaturze 15 – 25 °C. 
Nie przechowywać razem z kwasami i zasadami oraz czynnikami silnie utleniającymi. 
Trzymać z dala od napojów, żywności i paszy dla zwierząt. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
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8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Wymagania techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne z osłonami bocznymi (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego odporne na działanie chemikaliów. 
Minimalna grubość rękawic: 0,3 mm 
Odporność na przenikanie (trwałość): 480 minut. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań polegających na sprawdzeniu 
odporności chemicznej rękawic na działanie mieszaniny. Testy rękawic zostały przeprowadzone 
w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 374. 
 
Ochrona skóry 
Stosować odzież ochronną z długim rękawem (PN-EN 13034). 
 
Ochrona układu oddechowego 
Nie jest wymagana. 
 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Pasta 
Barwa Brązowa 
Zapach Oleju mineralnego 
pH Nie dotyczy 
Temperatura topnienia Brak danych 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu Brak danych 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna/dolna granica wybuchowości Brak danych 
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Prężność par (20 °C) < 0,1 hPa 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (25 °C) 0,90 g/cm

3
  

Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalna 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe Nie jest wybuchowa 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie jest reaktywna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reaguje z kwasami, zasadami i czynnikami utleniającymi. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie dopuszczać do rozkładu termicznego. Nie przegrzewać. 
Trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł iskrzenia i gorących powierzchni. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Czynniki silnie utleniające. 
Kwasy i zasady. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Droga pokarmowa 
ATE > 2000 mg/kg 
 
Naniesienie na skórę 
ATE > 2000 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
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Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z obserwacji 
Może powodować podrażnienie w kontakcie z błoną śluzową jamy ustnej, z oczami oraz ze skórą. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
 
Klasa szkodliwości dla wody (Niemcy) 
WGK=1  W nieznacznym stopniu szkodliwy dla wody 
 
Dodatkowe informacje 
Nie usuwać do kanalizacji i wód powierzchniowych. 
Mieszanina unosi się na powierzchni wody. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
 
Proponowany kod odpadu 
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. 
 
Odpady mieszaniny gromadzić selektywnie. 
Nie usuwać pozostałości mieszaniny do kanalizacji. 
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Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
Odpady mieszaniny poddawać w pierwszej kolejności procesom regeneracji w celu uzyskania olejów 
bazowych lub poddawać innym procesom odzysku. 
Opróżnione pojemniki po produkcie poddawać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku. 
Pojemniki zanieczyszczone mieszaniną opróżnić i po ich właściwym oczyszczeniu mogą być 
przekazane do ponownego użycia. 
Odpady, których nie udało się poddać recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku 
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
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Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich zgodnie z dyrektywą Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią zgodnie z 
dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. 
 
Klasa szkodliwości dla wody (Niemcy) 
WGK=1  W nieznacznym stopniu szkodliwy dla wody 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
 

16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 09/03/2017 r., wersja 1,0. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
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PBT substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
ATE oszacowana toksyczność ostra 
WGK klasa szkodliwości dla wody (niem. Wassergefährdungsklassen) 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Brak danych. 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Asp. Tox 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 
Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 
Aquatic Chronic 4 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 4 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

GREASE TUBE 1615430010

1.1. Product identifier

1615430010

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.deResponsible Department:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone 

number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture according to 1272/2008/EC

This mixture is not classified as hazardous in accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008.

2.2. Label elements

High risk of slipping due to leakage/spillage of product.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Synthetic lubricants with additives
Chemical characterization

Hazardous components

QuantityChemical nameCAS No

EC No Index No REACH No

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

84961-70-6 Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distillation residues < 20 %

284-660-7 01-2119485843-26

Asp. Tox. 1; H304

597-82-0 Triphenyl phosphorothioate < 5 %

209-909-9 01-2119979545-21

Aquatic Chronic 4; H413

64743-00-6 Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized < 5 %

265-205-1

Eye Irrit. 2; H319

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information

GB - EN Page 1 of 6
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Ensure of fresh air. 

In the event of symptoms refer for medical treatment.

After inhalation

Wash with water and soap as a precaution. 

Consult a doctor if skin irritation persists.

After contact with skin

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

Seek medical treatment by eye specialist.

After contact with eyes

Rinse out mouth and give plenty of water to drink. 

Never give anything by mouth to an unconscious person. 

In the event of persistent symptoms receive medical treatment.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Causes serious eye damage. 

May cause sensitization of susceptible persons by skin contact.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Foam, carbon dioxide (CO2), dry chemical, water-spray.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx)

Use breathing apparatus with independent air supply.

Protective suit.

5.3. Advice for firefighters

Cool containers at risk with water spray jet.

Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local 

regulations.

Additional information

SECTION 6: Accidental release measures

High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.

Inform competent authority about release into the sewage, ground or into waters.

6.2. Environmental precautions

Take up mechanically.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Observe protective instructions (see Sections 7 and 8). 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. 

Do not breathe vapours. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Advice on safe handling

GB - EN Page 2 of 6
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No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep in closed original container. 

Recommended storage temperature: 15°C - 25°C

Requirements for storage rooms and vessels

Incompatible with: 

Strong oxidizing agents. 

Acids and bases.

Advice on storage compatibility

Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Lubricant

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Appropriate engineering controls

Wash hands before breaks and at the end of workday.

When using do not eat, drink or smoke.

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Remove and wash contaminated clothes before re-use.

Protective and hygiene measures

Safety goggles with side protection (EN 166).

Eye/face protection

Protective gloves resistant to chemicals made off nitrile , coat thickness > 0.3 mm, Permeation 

resistance (wear duration) approx. 480 minutes. 

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the 

recommendations given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 

374 carried out under lab conditions.

Hand protection

Long sleeved clothing (EN 368).

Skin protection

No personal respiratory protective equipment normally required.

Respiratory protection

Brown

pastyPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

Like mineral oilOdour:

pH-Value: n.a.

Changes in the physical state

Flash point: n.a.

The product is not explosive.Explosive properties

n.d.Lower explosion limits:

GB - EN Page 3 of 6
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n.d.Upper explosion limits:

Ignition temperature: n.d.

< 0,1 hPaVapour pressure:

  (at 20 °C)

Density (at 25 °C): 0,90 g/cm³

SolubleWater solubility:

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with acids, alkalies and oxidizing agents

To avoid thermal decomposition, do not overheat. 

Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition.

10.4. Conditions to avoid

Strong oxidizing agents. 

Acids and bases.

10.5. Incompatible materials

No hazardous decomposition products known.

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

No toxicological data available. 

ATEmix/oral: > 2000 mg/kg

ATEmix/dermal: > 2000 mg/kg

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 

1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

Contact with eyes, skin or oral tissues may cause irritation.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

GB - EN Page 4 of 6
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Ecological data are not available. 

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this 

product are a PBT / vPvB substance.

Low hazard to waters.

12.6. Other adverse effects

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

The product floats on top of the water/sewage.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Can be incinerated, when in compliance with local regulations.

Should not be disposed of with household waste. 

Do not empty into drains.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

130206 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (except edible oils, and those in chapters 05, 12 and 

19); waste engine, gear and lubricating oils; synthetic engine, gear and lubricating oils

Classified as hazardous waste.

Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

Contaminated packaging should be emptied as far as possible and after appropriate cleansing may be 

taken for reuse.

Packaging that cannot be cleaned should be disposed of like the product.

Contaminated packaging

Land transport (ADR/RID); Marine transport (IMDG); Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Inland waterways 

transport (ADN):

SECTION 14: Transport information

14.1. UN number:

14.2. UN proper shipping name:

14.3. Transport hazard class(es):

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

0 %2004/42/EC (VOC):

GB - EN Page 5 of 6
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National regulatory information

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile 

work protection guideline' (94/33/EC). Observe employment restrictions 

under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or 

nursing mothers.

Employment restrictions:

1 - slightly water contaminatingWater contaminating class (D):

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

H319 Causes serious eye irritation.

H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life .

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the 

product (in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in 

case of accidents and irregularities. 

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the 

present level of our knowledge. 

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet. 

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the 

legal warranty regulations.

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)

GB - EN Page 6 of 6
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa 1615430012 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711-758-0 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Mieszanina nie wymaga oznakowania ostrzegawczego. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
Urazy o charakterze wysokociśnieniowego nastrzyknięcia tkanek wymagają natychmiastowej 
interwencji chirurgicznej i, w razie potrzeby, leczenia sterydami w celu zminimalizowania ryzyka 
uszkodzenia tkanek i niedoborów funkcjonalnych. 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Mieszanina zawierająca wymienione poniżej substancje wraz z dodatkami. 
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Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

< 10,0 Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem 

Nr WE 270-128-1 
Nr CAS 68411-46-1 
Nr indeksowy Nie dotyczy 
Nr rejestracji REACH 01-2119491299-23 

Aquatic Chronic 3; H412 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zgłosić się do lekarza (jeśli to możliwe pokazać opakowanie lub 
etykietę). 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku trudności z oddychaniem podać tlen. 
Zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
Nie powodować wymiotów. 
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 
Natychmiast wezwać lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Może powodować podrażnienie oczu lub skóry u osób już uczulonych. 
Urazy o charakterze wysokociśnieniowego nastrzyknięcia tkanek wymagają natychmiastowej 
interwencji chirurgicznej i, w razie potrzeby, leczenia sterydami w celu zminimalizowania ryzyka 
uszkodzenia tkanek i niedoborów funkcjonalnych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
 
Odpowiednie środki gaśnicze 
Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2), piasek. 
Dostosować środki gaśnicze do rodzaju materiałów znajdujących się w strefie pożaru. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
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Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać: tlenek węgla (COX), dwutlenek węgla (CO2) i tlenki azotu 
(NOX). 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji ratowniczo-gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe 
na sprężone powietrze (SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku lub rozlania produktu. 
Zapewnić odpowiednią wentylację. 
W sytuacjach awaryjnych ewakuować osoby w bezpieczne miejsce. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
Nie usuwać do gleby i ziemi. 
Zawiadomić odpowiednie organy w przypadku uwolnienia do kanalizacji, do wód lub do ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem (piasek, krzemionka, sorbent do kwasów, sorbent 
uniwersalny). 
Zanieczyszczony sorbent zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady a następnie 
przekazać podmiotom zajmującym się gospodarowaniem odpadami. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
Nie wdychać oparów. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków ochrony przeciwpożarowej. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
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Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych. 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Wymagania techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego odporne na działanie chemikaliów. 
Minimalna grubość rękawic: 0,3 mm 
Odporność rękawic na przenikanie (trwałość): 480 minut. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań odporności chemicznej rękawic. 
Testy rękawic zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 374. 
 
Ochrona skóry 
Stosować odzież ochronną z długim rękawem (PN-EN 13034). 
 
Ochrona układu oddechowego 
Nie jest wymagana w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. 
W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony układu 
oddechowego zgodne z normą PN-EN 14387. Stosować pochłaniacze typu A. 
 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Ciecz 
Barwa Żółta 
Zapach Charakterystyczny 
pH Brak danych 
Temperatura topnienia Brak danych 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
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Temperatura zapłonu > 200 °C 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Dolna granica wybuchowości Nie jest określona 
Górna granica wybuchowości Nie jest określona 
Prężność par (20 °C) < 0,001 hPa 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (20 °C) 0,860 g/cm

3
  

Rozpuszczalność w wodzie Nie miesza się 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Nie jest określona 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość kinematyczna (40 °C) 68 mm

2
/s 

Właściwości wybuchowe Brak danych 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie ulega rozkładowi w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reakcje z substancjami silnie utleniającymi. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie doprowadzać do rozkładu termicznego mieszaniny. 
Nie przegrzewać. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Substancje silnie utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX). 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
Brak dostępnych danych toksykologicznych dla mieszaniny. 
 
Dane dla benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem 
 
Droga pokarmowa 
LD50 > 5000 mg/kg 
Gatunek Szczur 
Metoda OECD 401 
 
Naniesienie na skórę 
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LD50 > 2000 mg/kg 
Gatunek Szczur 
Metoda OECD 402 
 
Działanie żrące/ drażniące 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodne z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z doświadczeń 
Może powodować podrażnienie oczu lub skóry u osób już uczulonych. 
Urazy o charakterze wysokociśnieniowego nastrzyknięcia tkanek wymagają natychmiastowej 
interwencji chirurgicznej i, w razie potrzeby, leczenia sterydami w celu zminimalizowania ryzyka 
uszkodzenia tkanek i niedoborów funkcjonalnych. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Brak dostępnych danych ekotoksykologicznych. 
 
Dane dla benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem 
 
Toksyczność dla ryb 
LC50 > 100 mg/dm

3
  

Czas ekspozycji 96 godzin 
Gatunek Danio rerio 
Metoda OECD 203 
 
Toksyczność dla rozwielitek 
EC50 51 mg/dm

3
  

Czas ekspozycji 48 godzin 
Gatunek Daphnia magna 
Metoda OECD 202 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych 
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12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Mieszanina unosi się na powierzchni wody. 
Nie usuwać do kanalizacji i wód powierzchniowych. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
Odpady gromadzić selektywnie. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 
Odpady produktu poddawać w pierwszej kolejności procesom odzysku. 
Odpady, których nie udało się poddać recyklingowi mogą być spalane z odzyskiem energii zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Pojemniki zanieczyszczone mieszaniną opróżnić i po ich właściwym oczyszczeniu mogą być 
przekazane do ponownego użycia. 
Opróżnione pojemniki po produkcie poddawać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku. 
Odpady opakowaniowe, których nie udało się poddać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Proponowane kody odpadów 
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. 
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
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14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich zgodnie z dyrektywą Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią zgodnie z 
dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 
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2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
 

16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 09/03/2017 r., wersja 1,0. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
LD50 Dawka powodująca śmierć 50% osobników badanej populacji. 
LC50 Medialne stężenie śmiertelne. 
EC50 Medialne stężenie efektywne (ang. effective concentration). 
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Właściwości składników niebezpiecznych mieszaniny zostały określone na podstawie kart 
charakterystyki dostawców substancji i mieszanin. 
 
Odniesienia do kluczowej literatury 
Concawe Report 5/87 Health Aspects of Lubricants DGMK-Bericht 400-7 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 3 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

Lubricating Oil 1615430012

1.1. Product identifier

1615430012

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.deResponsible Department:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone 

number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture according to 1272/2008/EC

This mixture is not classified as hazardous in accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008.

2.2. Label elements

Additional advice on labelling

The product does not require a hazard warning label in accordance with EC directives/the relevant 

national laws.

Injuries caused by high-pressure injections call for immediate surgical intervention and where 

necessary steroid treatments to minimize the risc of tissue lesions and functional deficiencies.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Mixture containing following substances with additives
Chemical characterization

Hazardous components

QuantityChemical nameCAS No

EC No Index No REACH No

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene < 10 %

270-128-1 01-2119491299-23

Aquatic Chronic 3; H412

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information

Ensure of fresh air.

In case of breathing difficulties give oxygen. 

After inhalation

GB - EN Page 1 of 6
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Consult a physician.

In case of contact with skin wash off with soap and water .

Consult a doctor if skin irritation persists.

After contact with skin

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

If eye irritation persists, consult a specialist.

After contact with eyes

Do not induce vomiting.

Never give anything by mouth to an unconscious person. 

Summon a doctor immediately.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

 May cause eye or skin irritation with susceptible persons. 

Injuries caused by high-pressure injections call for immediate surgical intervention and where 

necessary steroid treatments to minimize the risc of tissue lesions and functional deficiencies.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Foam., Dry powder, Carbon dioxide, Sand

Fire-extinguishing activities according to surrounding.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx)

Use breathing apparatus with independent air supply.

Protective suit.

5.3. Advice for firefighters

Cool containers at risk with water spray jet.

Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local 

regulations.

Additional information

SECTION 6: Accidental release measures

High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 

Ensure adequate ventilation.

Remove persons to safety.

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.

Do not discharge into the subsoil/soil.

Inform competent authority about release into the sewage, ground or into waters.

6.2. Environmental precautions

Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder). 

Shovel into suitable container for disposal.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Observe protective instructions (see Sections 7 and 8). 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

GB - EN Page 2 of 6
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Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. 

Do not breathe vapours. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Advice on safe handling

No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep in closed original container.

Requirements for storage rooms and vessels

Do not store with oxidizing agents.

Advice on storage compatibility

Store closed container at a cool and aired place.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Lubricant

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Appropriate engineering controls

Wash hands before breaks and at the end of workday.

When using do not eat, drink or smoke.

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Remove and wash contaminated clothes before re-use.

Protective and hygiene measures

Safety goggles with side protection (EN 166).

Eye/face protection

Protective gloves resistant to chemicals made off nitrile , coat thickness > 0.3 mm, Permeation 

resistance (wear duration) approx. 480 minutes. 

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the 

recommendations given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 

374 carried out under lab conditions.

Hand protection

Long sleeved clothing (EN 368).

Skin protection

No personal respiratory protective equipment normally required. 

In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment (gas filter type A) (EN 14387).

Respiratory protection

Yellow

LiquidPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

CharacteristicOdour:

Changes in the physical state

> 200 °CFlash point:

n.d.Lower explosion limits:

GB - EN Page 3 of 6



Lubricating Oil 1615430012

Product code: 00635-0047

Robert Bosch Power Tools GmbH

Safety Data Sheet  according to Regulation (EC) No 1907/2006

Revision date: 09.03.2017 Revision No: 1,0

 

n.d.Upper explosion limits:

Ignition temperature: n.d.

< 0,001 hPaVapour pressure:

  (at 20 °C)

Density (at 20 °C): 0,86 g/cm³

ImmiscibleWater solubility:

Viscosity / kinematic:

  (at 40 °C)

68 mm²/s

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with strong oxidizing agents.

To avoid thermal decomposition, do not overheat.

10.4. Conditions to avoid

Reactions with strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx).

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

No toxicological data available. 

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

LD50/oral/rat: > 5000 mg/kg [OECD 401]

LD50/dermal/rat: > 2000 mg/kg [OECD 402]

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 

1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

May cause eye or skin irritation with susceptible persons. 

Injuries caused by high-pressure injections call for immediate surgical intervention and where 

necessary steroid treatments to minimize the risc of tissue lesions and functional deficiencies.
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SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecological data are not available. 

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

LC50/Danio rerio/96 h > 100 mg/l [OECD 203]

EC50/Daphnia magna/48 h  = 51 mg/l [OECD 202]

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this 

product are a PBT / vPvB substance.

No data available.

12.6. Other adverse effects

The product floats on top of the water/sewage. 

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Can be incinerated, when in compliance with local regulations.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

130206 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (except edible oils, and those in chapters 05, 12 and 

19); waste engine, gear and lubricating oils; synthetic engine, gear and lubricating oils

Classified as hazardous waste.

Contaminated packaging should be emptied as far as possible and after appropriate cleansing may be 

taken for reuse.

Contaminated packaging

Land transport (ADR/RID); Marine transport (IMDG); Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Inland waterways 

transport (ADN):

SECTION 14: Transport information

14.1. UN number:

14.2. UN proper shipping name:

14.3. Transport hazard class(es):

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information
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0 %2004/42/EC (VOC):

National regulatory information

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile 

work protection guideline' (94/33/EC). Observe employment restrictions 

under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or 

nursing mothers.

Employment restrictions:

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the 

product (in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in 

case of accidents and irregularities.

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the 

present level of our knowledge.

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet.

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the 

legal warranty regulations.

(n.a. = not applicable; n.d. = not determined)

Concawe Report 5/87 Health Aspects of Lubricants DGMK-Bericht 400-7.

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa GREASE TUBE 1615430014, 1615430015, 1615430016 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 1615430014, 1615430015, 1615430016 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711-758-0 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
Zagrożenia dla środowiska 
Aquatic Chronic 3; H412 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 3. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki. 

 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać jako odpady chemikaliów. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
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Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Mieszanina zawierająca wymienione poniżej substancje wraz z dodatkami. 
 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

1,0 – 2,4 Pochodna estru fosforanowego 

Nr WE Brak danych 
Nr CAS Brak danych 
Nr indeksowy Brak danych 
Nr rejestracji REACH Brak danych 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Aquatic Chronic 2; H411 

0,1 – 1,0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol 

Nr WE 204-881-4 
Nr CAS 128-37-0 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Aquatic Chronic 1; H410 (M=1) 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku zagrożenia utraty przytomności zastosować pozycję boczną ustaloną. 
W przypadku trudności z oddychaniem podać tlen. 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
Zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Profilaktycznie umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
Nie powodować wymiotów. 
Natychmiast wezwać lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Może powodować podrażnienie oczu lub skóry u osób już uczulonych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

GREASE TUBE 1615430014, 1615430015, 1615430016 
  

Data sporządzenia: 21/10/2016 Wersja 1.1/PL Data aktualizacji: 16/07/2018 
 

 

Strona 3/9 

 
5.1. Środki gaśnicze 
 
Odpowiednie środki gaśnicze 
Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2), piasek. 
Dostosować środki gaśnicze do rodzaju materiałów znajdujących się w strefie pożaru. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać tlenki węgla (COX), tlenki fosforu (POX) i tlenki azotu (NOX). 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Uwaga. Niebezpieczeństwo poślizgnięcia. 
Zapewnić odpowiednią wentylację. 
W sytuacjach awaryjnych ewakuować osoby w bezpieczne miejsce. 
Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem. 
Zanieczyszczony sorbent zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady a następnie 
przekazać podmiotom zajmującym się gospodarowaniem odpadami. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków ochrony przeciwpożarowej. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Trzymać z dala od źródeł ciepła i nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

GREASE TUBE 1615430014, 1615430015, 1615430016 
  

Data sporządzenia: 21/10/2016 Wersja 1.1/PL Data aktualizacji: 16/07/2018 
 

 

Strona 4/9 

Trzymać z dala od napojów, żywności i paszy dla zwierząt. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Mieszanina nie zawiera składników, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia 
i natężenia w środowisku pracy. 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Tkanin do wycierania (szmat, ścierek) zanieczyszczonych mieszaniną nie trzymać w kieszeniach 
ubrań roboczych. 
Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu i nie zażywać narkotyków podczas wykonywania czynności 
z użyciem mieszaniny. 
Przed przystąpieniem do pracy zastosować krem ochronny do rąk odporny na działanie 
rozpuszczalników. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne z osłonami bocznymi (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z neoprenu, kauczuku butylowego lub kauczuku nitrylowego. 
Stosować rękawice ochronne wykonane z materiału nieprzepuszczalnego i odpornego na działanie 
mieszaniny, spełniającego wymagania dotyczące czasu przebicia, odporności na przesiąkanie 
i odporności na czynniki mechaniczne. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
 
Ochrona skóry 
Stosować lekką odzież ochronną. 
 
Ochrona układu oddechowego 
W przypadku tworzenia się aerozolu stosować środki ochrony układu oddechowego. 
 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Pasta 
Barwa Jasnobeżowa 
Zapach Charakterystyczny 
pH Brak danych 
Temperatura topnienia Brak danych 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
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Temperatura zapłonu Nie jest określona 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Dolna granica wybuchowości Nie jest określona 
Górna granica wybuchowości Brak danych 
Prężność par (20 °C) Brak danych 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (25 °C) 0,9 g/cm

3
 (DIN 51757) 

Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalna 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Nie jest określona 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe Brak danych 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie ulega rozkładowi w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reakcje z substancjami silnie utleniającymi 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie przegrzewać w celu uniknięcia rozkładu termicznego mieszaniny.  
 
10.5. Materiały niezgodne 
Substancje silnie utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki fosforu (POX), tlenki azotu (NOX). 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie żrące/ drażniące 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
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Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodne z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z doświadczeń 
Może powodować podrażnienie oczu lub skóry u osób już uczulonych. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Niski stopień szkodliwości dla środowiska wodnego. 
Mieszanina unosi się na powierzchni wód i ścieków. 
Nie usuwać do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
 
Opróżnione pojemniki po produkcie poddawać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku. 
Pojemniki zanieczyszczone mieszaniną opróżnić i po ich właściwym oczyszczeniu mogą być 
przekazane do ponownego użycia. 
Odpady opakowaniowe, których nie udało się poddać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Odpady gromadzić selektywnie. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 
Proponowane kody odpadów 
12 01 12* - Zużyte woski i tłuszcze. 
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15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich zgodnie z dyrektywą Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią zgodnie z 
dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
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1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 
poz. 143 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 
miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
 

16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 21/10/2016 r., wersja 1,1. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
LZO Lotne związki organiczne 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Właściwości składników niebezpiecznych mieszaniny zostały określone na podstawie kart 
charakterystyki dostawców substancji i mieszanin. 
 
Odniesienia do kluczowej literatury 
Concawe Report 5/87 Health Aspects of Lubricants DGMK-Bericht 400-7 
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Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Skin Irrit. 2 Działanie żrące/ drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 
Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 1 
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 2 
H315 Działa drażniąco na skórę 
H319 Działa drażniąco na oczy 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

GREASE TUBE 1615430014,1615430015,1615430016

1.1. Product identifier

1615430014

1615430015

1615430016

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.de

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Hazard categories:

Hazardous to the aquatic environment: Aquatic Chronic 3

Hazard Statements:

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

2.2. Label elements

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Hazard statements

P273 Avoid release to the environment.

P501 Dispose of contents/container to in accordance with local and national regulations.

Precautionary statements

No data available.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Mixture containing following substances with additives
Chemical characterization
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Hazardous components

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Quantity

CAS No

REACH No

Index No

EC No Chemical name

1 - 2,4 %Phosphate ester derivative

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H411

0,1-1 %2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol204-881-4

128-37-0

Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H410

01-2119480433-40

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If threatening unconsciousness, position and transport in recovery position.

In case of breathing difficulties give oxygen.

General information

Ensure of fresh air.

Consult a physician.

After inhalation

Wash with water and soap as a precaution. 

Consult a doctor if skin irritation persists.

After contact with skin

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

If eye irritation persists, consult a specialist.

After contact with eyes

Do not induce vomiting.

Summon a doctor immediately.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

 May cause eye or skin irritation with susceptible persons.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Foam., Dry powder, Carbon dioxide, Sand

Fire-extinguishing activities according to surrounding.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), phosphorus oxides (POx) and nitrogen oxides (NOx).

In case of fire, wear suitable respiratory equipment with positive air supply. 

Protective suit.

5.3. Advice for firefighters

Cool containers at risk with water spray jet.

Additional information
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Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local regulations.

SECTION 6: Accidental release measures

Attention. Hazard of skidding. 

Ensure adequate ventilation.

Remove persons to safety.

Avoid contact with the skin and the eyes.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.
6.2. Environmental precautions

Take up mechanically. 

After taking up the material dispose according to regulation.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Information for safe handling look up chapter 7. 

Information for personal protective equipment look up chapter 8. 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Advice on safe handling

No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep in closed original container. 

Protect from heat and direct solar radiation.

Requirements for storage rooms and vessels

Do not store together with oxidizing agents.

Advice on storage compatibility

Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Lubricant

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Exposure limits (EH40)

Categoryfibres/mlmg/m³ppmSubstanceCAS No Origin

TWA (8 h)-2,6-Di-tert-butyl-p-cresol128-37-0 10 WEL

STEL (15 min)- - WEL

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

Cloths contaminated with product should not be kept in trouser pockets.

At work do not eat, drink, smoke or take drugs.

Before work use solvent-resistent skin protection preparation.

Protective and hygiene measures

Safety goggles with side protection (EN 166).

Eye/face protection
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Neoprene, butyl or nitrile rubber gloves 

Glove material must be impermeable and resistant against product / substance / preparation. Gloves material should comply 

with breakthrough times, permeation rates, and degradation.

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the recommendations 

given by the manufacturer of protective gloves.

Hand protection

Light protective clothing

Skin protection

Breathing apparatus in the event of aerosol or mist formation.

Respiratory protection

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practices.

Avoid contact with the skin.

Environmental exposure controls

Light beige

pastyPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

Odour: characteristic

n.d.Flash point:

n.d.Lower explosion limits:

Upper explosion limits:

Density (at 25 °C): 0,9 g/cm³ DIN 51757

Water solubility: insoluble

n.d.Ignition temperature:

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with strong oxidizing agents.

To avoid thermal decomposition, do not overheat.

10.4. Conditions to avoid

Strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), phosphorus oxides (POx) and nitrogen oxides (NOx).

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

No toxicological data available.

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.
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STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

May cause eye or skin irritation with susceptible persons.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecological data are not available. 

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this product are a PBT / vPvB 

substance.

Low hazard to waters.

12.6. Other adverse effects

The product floats on top of the water/sewage. 

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Can be incinerated, when in compliance with local regulations.

120112 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF METALS AND 

PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics; spent 

waxes and fats

Classified as hazardous waste.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

Contaminated packaging
Contaminated packaging should be emptied as far as possible and after appropriate cleansing may be taken for reuse.

14.1. UN number:

14.2. UN proper shipping name:

14.3. Transport hazard class(es):

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

Land transport (ADR/RID); Marine transport (IMDG); Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Inland waterways t

SECTION 14: Transport information
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14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

0 %1999/13/EC (VOC):

National regulatory information

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile 

work protection guideline' (94/33/EC). Observe employment restrictions 

under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or 

nursing mothers.

Employment restrictions:

15.2. Chemical safety assessment

For this substance a chemical safety assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

Changes

Changes in chapter: -

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

Abbreviations and acronyms

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H315 Causes skin irritation.

H319 Causes serious eye irritation.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the product 

(in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in case of accidents 

and irregularities.

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the present 

level of our knowledge.

Further Information
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The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet.

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the legal warranty 

regulations.

(n.a. = not applicable; n.d. = not determined)

Concawe Report 5/87 Health Aspects of Lubricants DGMK-Bericht 400-7.

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa GREASE TUBE 1615430017 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 1615430017 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711 400 40999 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
Zagrożenia dla zdrowia 
Eye Irrit. 2; H319 Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2. Działa drażniąco na 

oczy. 
 
Zagrożenia dla środowiska 
Aquatic Chronic 3; H412 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 3. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki. 

 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia 
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Hasło ostrzegawcze 
Uwaga 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik 

lub etykietę. 
P102 Chronić przed dziećmi 
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 

twarzy. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. 

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P501 Zawartość/pojemnik usuwać jako odpady chemikaliów. 
 
Informacje uzupełniające na etykiecie 
EUH 208 Zawiera N,N-bis(2-etyloheksylo)-4-metylo-1H-benzotriazolo-1-metyloaminę. Może 

powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku/rozlania produktu. 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Syntetyczny środek smarny z dodatkami. 
 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

< 10,0 Dialkiloditiofosforan cynku 

Nr WE 272-028-3 
Nr CAS 68649-42-3 
Nr indeksowy Nie dotyczy 
Nr rejestracji REACH 01-2119493626-26 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 2; H411 

< 10,0 Kwas fosforoditiowy, mieszanina estrów O,O-bis(2-etyloheksylo i izo-Bu), 
sole cynku 

Nr WE 270-478-5 
Nr CAS 68442-22-8 
Nr indeksowy Nie dotyczy 
Nr rejestracji REACH 01-2119948548-26 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 2; H411 
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< 1,0 N,N-bis(2-etyloheksylo)-4-metylo-1H-benzotriazolo-1-metyloamina 

Nr WE 279-503-4 
Nr CAS 80584-90-3 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Skin Irrit. 2; H315 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 2; H411 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy, również pod powiekami, dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
Przepłukać jamę ustną wodą a następnie popić dużą ilością wody. 
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 
W przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Działa drażniąco na oczy. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Piana gaśnicza, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, rozproszone strumienie wody. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki fosforu (POX) 
i tlenki azotu (NOX). 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku/rozlania produktu. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód gruntowych i wód powierzchniowych. 
Zawiadomić odpowiednie organy w przypadku uwolnienia do kanalizacji, do wód lub do ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem a następnie zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku 
na odpady. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
Nie wdychać oparów. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków przeciwpożarowych. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Zalecana temperatura przechowywania: 15 – 25 °C. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 
Trzymać z dala od napojów, żywności i paszy dla zwierząt. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Wymagania techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
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Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne z osłonami bocznymi (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego odporne na działanie chemikaliów. 
Minimalna grubość rękawic: 0,4 mm 
Odporność na przenikanie (trwałość): 60 min. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań polegających na sprawdzeniu 
odporności chemicznej rękawic na działanie mieszaniny. Testy rękawic zostały przeprowadzone 
w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą EN 374. 
 
Ochrona skóry 
Stosować odzież ochronną z długim rękawem (PN-EN 13034). 
 
Ochrona układu oddechowego 
Nie jest wymagana. 
 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Pasta 
Barwa Żółta 
Zapach Charakterystyczny 
pH Nie dotyczy 
Temperatura topnienia 65 - 75 °C 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu > 100 °C 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna/dolna granica wybuchowości Brak danych 
Prężność par (20 °C) < 0,1 hPa 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (15 °C) Około 0,92 g/cm

3
  

Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalna 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe Nie jest wybuchowa 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
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10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie jest reaktywna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reaguje z czynnikami silnie utleniającymi. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie dopuszczać do rozkładu termicznego. Nie przegrzewać. 
Trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł iskrzenia i gorących powierzchni. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Czynniki silnie utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
Brak danych. 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Działa drażniąco na oczy. 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z obserwacji 



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

GREASE TUBE 1615430017 
  

Data sporządzenia: 14/03/2017 Wersja 1.1/PL Data aktualizacji: 16/07/2018 
 

 

Strona 7/10 

Może powodować podrażnienie w kontakcie z oczami. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych. 
 
Dodatkowe informacje 
Nie usuwać do kanalizacji i wód powierzchniowych. 
Mieszanina unosi się na powierzchni wody. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
 
Proponowany kod odpadu 
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. 
 
Odpady mieszaniny gromadzić selektywnie. 
Nie usuwać pozostałości mieszaniny do kanalizacji. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
Odpady mieszaniny poddawać w pierwszej kolejności procesom regeneracji w celu uzyskania olejów 
bazowych lub poddawać innym procesom odzysku. 
Opróżnione pojemniki po produkcie poddawać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku. 
Pojemniki zanieczyszczone mieszaniną opróżnić i po ich właściwym oczyszczeniu mogą być 
przekazane do ponownego użycia. 
Odpady, których nie udało się poddać recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku 
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 
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4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich zgodnie z dyrektywą Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią zgodnie z 
dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 
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5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
 

16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 14/03/2017 r., wersja 1,0. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Brak danych. 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 2 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

GREASE TUBE 1615430017 
  

Data sporządzenia: 14/03/2017 Wersja 1.1/PL Data aktualizacji: 16/07/2018 
 

 

Strona 10/10 

 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

GREASE TUBE 1615430017

1.1. Product identifier

1615430017

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.deResponsible Department:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone 

number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture according to 1272/2008/EC

Hazard categories:

Serious eye damage/eye irritation: Eye Irrit. 2

Hazardous to the aquatic environment: Aquatic Chronic 3

Hazard Statements:

Causes serious eye irritation.

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

2.2. Label elements

Signal word: Warning

Pictograms:

H319 Causes serious eye irritation.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Hazard statements

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102 Keep out of reach of children.

P264 Wash hands thoroughly after handling.

P273 Avoid release to the environment.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 

present and easy to do. Continue rinsing.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P501 Dispose of contents/container to in accordance with local and national regulations.

Precautionary statements

EUH208 Contains N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine. May produce 

an allergic reaction.

Special labelling of certain mixtures

High risk of slipping due to leakage/spillage of product.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

GB - EN Page 1 of 7
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3.2. Mixtures

Synthetic lubricants with additives
Chemical characterization

Hazardous components

QuantityChemical nameCAS No

EC No Index No REACH No

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

68649-42-3 Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts < 10 %

283-392-8 01-2119493626-26

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411

68442-22-8 Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts < 10 %

270-478-5 01-2119948548-22

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411

80584-90-3 N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine < 1 %

279-503-4

Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information

Ensure of fresh air. 

In the event of symptoms refer for medical treatment.

After inhalation

Wash with water and soap as a precaution. 

Consult a doctor if skin irritation persists.

After contact with skin

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

Seek medical treatment by eye specialist.

After contact with eyes

Rinse out mouth and give plenty of water to drink. 

Never give anything by mouth to an unconscious person. 

In the event of persistent symptoms receive medical treatment.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Causes serious eye irritation.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Foam, carbon dioxide (CO2), dry chemical, water-spray.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), phosphorus oxides (POx) and nitrogen oxides (NOx).

Use breathing apparatus with independent air supply.

5.3. Advice for firefighters

GB - EN Page 2 of 7
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Protective suit.

Cool containers at risk with water spray jet.

Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local 

regulations.

Additional information

SECTION 6: Accidental release measures

High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.

Inform competent authority about release into the sewage, ground or into waters.

6.2. Environmental precautions

Take up mechanically.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Observe protective instructions (see Sections 7 and 8). 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. 

Do not breathe vapours. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Advice on safe handling

No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep in closed original container. 

Recommended storage temperature: 15°C - 25°C

Requirements for storage rooms and vessels

Do not store together with oxidizing agents.

Advice on storage compatibility

Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Lubricant

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Appropriate engineering controls

Wash hands before breaks and at the end of workday.

When using do not eat, drink or smoke.

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Remove and wash contaminated clothes before re-use.

Protective and hygiene measures

Safety goggles with side protection (EN 166).

Eye/face protection
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Protective gloves resistant to chemicals made off nitrile , minimum coat thickness 0.4 mm, permeation 

resistance (wear duration) approx. 60 minutes, i.e. protective glove < Camatril Velours 730> made by 

www.kcl.de. 

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the 

recommendations given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 

374 carried out under lab conditions.

Hand protection

Long sleeved clothing (EN 368).

Skin protection

No personal respiratory protective equipment normally required.

Respiratory protection

Yellow

pastyPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

CharacteristicOdour:

pH-Value: n.a.

Changes in the physical state

65 - 75 °CMelting point:

> 100 °CFlash point:

The product is not explosive.Explosive properties

n.d.Lower explosion limits:

n.d.Upper explosion limits:

Ignition temperature: n.d.

< 0,1 hPaVapour pressure:

  (at 20 °C)

Density (at 15 °C): approx. 0,92 g/cm³

insolubleWater solubility:

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with strong oxidizing agents.

To avoid thermal decomposition, do not overheat. 

Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition.

10.4. Conditions to avoid

Strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

No hazardous decomposition products known.

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects
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Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

No toxicological data available.

Irritation and corrosivity

Causes serious eye irritation.

Skin corrosion/irritation: Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 

1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

Contact with skin may cause irritation.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecological data are not available. 

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this 

product are a PBT / vPvB substance.

No data available.

12.6. Other adverse effects

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

The product floats on top of the water/sewage.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Can be incinerated, when in compliance with local regulations.

Should not be disposed of with household waste. 

Do not empty into drains.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

130206 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (except edible oils, and those in chapters 05, 12 and 

19); waste engine, gear and lubricating oils; synthetic engine, gear and lubricating oils

Classified as hazardous waste.

Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

Contaminated packaging
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Contaminated packaging should be emptied as far as possible and after appropriate cleansing may be 

taken for reuse.

Packaging that cannot be cleaned should be disposed of like the product.

Land transport (ADR/RID); Marine transport (IMDG); Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Inland waterways 

transport (ADN):

SECTION 14: Transport information

14.1. UN number:

14.2. UN proper shipping name:

14.3. Transport hazard class(es):

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

0 %2004/42/EC (VOC):

National regulatory information

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile 

work protection guideline' (94/33/EC). Observe employment restrictions 

under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or 

nursing mothers.

Employment restrictions:

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

GB - EN Page 6 of 7



GREASE TUBE 1615430017

Product code: 00635-0048

Robert Bosch Power Tools GmbH

Safety Data Sheet  according to Regulation (EC) No 1907/2006

Revision date: 14.03.2017 Revision No: 1,0

 

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H315 Causes skin irritation.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H318 Causes serious eye damage.

H319 Causes serious eye irritation.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

EUH208 Contains N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine. May produce 

an allergic reaction.

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the 

product (in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in 

case of accidents and irregularities. 

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the 

present level of our knowledge. 

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet. 

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the 

legal warranty regulations.

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa GREASE TUBE 1615430020, 1615430021 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 1615430020, 1615430021 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711 400 40999 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Mieszanina nie wymaga oznakowania ostrzegawczego. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Mieszanina zawierająca wymienione poniżej substancje wraz z dodatkami. 
 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
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Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

1,0 - 10,0 Fosforany monoheksylowe i diheksylowe C11-14-rozgałęzionych alkiloamin 

Nr WE 279-632-6 
Nr CAS 80939-62-4 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Aquatic Chronic 2; H411 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Zapobiegawczo umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy, również pod powiekami, dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
Nie powodować wymiotów. 
W przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Może powodować podrażnienie w kontakcie ze skórą lub z oczami u osób uczulonych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Piana gaśnicza odporna na działanie alkoholu, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2), 
rozproszone strumienie wody. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać tlenki węgla (COX) i tlenki azotu (NOX). 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku/rozlania produktu. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód gruntowych i wód powierzchniowych. 
Zawiadomić odpowiednie organy w przypadku uwolnienia do kanalizacji, do wód lub do ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem a następnie zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku 
na odpady. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków ochrony przeciwpożarowej. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Trzymać z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu. 
Przechowywać w temperaturze 15 – 25 °C. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 
Trzymać z dala od napojów, żywności i paszy dla zwierząt. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne z osłonami bocznymi (PN-EN 166). 
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Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego lub chloroprenu zgodne z normą PN-
EN 374. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań odporności chemicznej rękawic. 
Testy rękawic zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 374. 
 
Ochrona skóry 
Stosować odzież ochronną. 
 
Ochrona układu oddechowego 
Nie jest wymagana. 
 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Pasta 
Barwa Niebieska 
Zapach Charakterystyczny 
pH Neutralne 
Temperatura topnienia Brak danych 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu > 160 °C 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna/dolna granica wybuchowości Brak danych 
Prężność par (20 °C) < 0,1 hPa 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (25 °C) Brak danych 
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalna 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe Nie jest wybuchowa 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie jest reaktywna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
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Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reaguje z czynnikami silnie utleniającymi. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Trzymać z dala od źródeł zapłonu. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Czynniki silnie utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Tlenek węgla, dwutlenek węgla. 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie żrące/drażniące 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z obserwacji 
Może powodować podrażnienie w kontakcie ze skórą lub z oczami u osób uczulonych. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Brak danych. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
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12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
W nieznacznym stopniu działa szkodliwie na środowisko wodne. 
 
Dodatkowe informacje 
Nie usuwać do kanalizacji i wód powierzchniowych. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
 
Proponowany kod odpadu 
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. 
 
Odpady mieszaniny gromadzić selektywnie. 
Nie usuwać pozostałości mieszaniny do kanalizacji. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
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Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
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16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 21/10/2016 r., wersja 1,1. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Brak danych. 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 2 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

GREASE TUBE 1615430020,1615430021

1.1. Product identifier

1615430020

1615430021

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.de

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

This mixture is not classified as hazardous in accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008.

2.2. Label elements

Additional advice on labelling

The product does not require a hazard warning label in accordance with EC directives/the relevant national laws.

No data available.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Mixture containing following substances with additives
Chemical characterization

Hazardous components

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Quantity

CAS No

REACH No

Index No

EC No Chemical name

1-10 %Amines, C11-14-branched alkyl, monohexyl and dihexyl phosphates279-632-6

80939-62-4

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315 H319 H411

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information
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Ensure of fresh air. 

In the event of symptoms refer for medical treatment.

After inhalation

Wash with water and soap as a precaution. 

Consult a doctor if skin irritation persists.

After contact with skin

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

If eye irritation persists, consult a specialist.

After contact with eyes

Do not induce vomiting. 

In the event of persistent symptoms receive medical treatment.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

May cause eye or skin irritation with susceptible persons.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water-spray.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx).

Use breathing apparatus with independent air supply.

Protective suit.

5.3. Advice for firefighters

Cool containers at risk with water spray jet.

Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local regulations.

Additional information

SECTION 6: Accidental release measures

High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.

Inform competent authority about release into the sewage, ground or into waters.

6.2. Environmental precautions

Shovel into suitable container for disposal.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Information for safe handling look up chapter 7. 

Information for personal protective equipment look up chapter 8. 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Advice on safe handling

No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion
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7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep in closed original container. 

Keep away from heat and sources of ignition. 

Keep at temperatures between 15°C and 25°C.

Requirements for storage rooms and vessels

Do not store together with oxidizing agents.

Advice on storage compatibility

Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Lubricant

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

At work do not eat, drink and smoke. 

Wash hands and skin before breaks and after work.

Protective and hygiene measures

Safety goggles with side protection (EN 166).

Eye/face protection

Protective gloves made of nitril or polychloroprene (EN 374). 

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the recommendations 

given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 374 carried out under 

lab conditions.

Hand protection

Protective clothing

Skin protection

No personal respiratory protective equipment normally required.

Respiratory protection

Blue

pastyPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

Odour: characteristic

pH-Value: Neutral

> 160 °CFlash point:

n.d.Lower explosion limits:

Vapour pressure:

  (at 20 °C)

< 0,1 hPa

Water solubility: insoluble

n.d.Ignition temperature:

The product is not explosive.Explosive properties: 

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity
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10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with strong oxidizing agents.

Remove all sources of ignition.

10.4. Conditions to avoid

Strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

Carbon monoxide and carbon dioxide.

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

No toxicological data available.

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

May cause eye or skin irritation with susceptible persons.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecological data are not available.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this product are a PBT / vPvB 

substance.

Low hazard to waters.

12.6. Other adverse effects

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

Further information
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SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Disposal in accordance with local regulations.

Contaminated packaging
Disposal in accordance with local regulations.

14.1. UN number:

14.2. UN proper shipping name:

14.3. Transport hazard class(es):

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

Land transport (ADR/RID); Marine transport (IMDG); Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Inland waterways t

SECTION 14: Transport information

14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

National regulatory information

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Changes

Changes in chapter: -

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

Abbreviations and acronyms

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration
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Relevant H and EUH statements (number and full text)

H315 Causes skin irritation.

H319 Causes serious eye irritation.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the product 

(in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in case of accidents 

and irregularities. 

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the present 

level of our knowledge. 

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet. 

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the legal warranty 

regulations. 

Literature: 

   Kraume, Zober: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Schweißtechnik. ("Occupational Safety and 

Health Protection in Welding")

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa SPECIALOIL 1615430019, 1615437509, 1615437511, 1615437512 
 
Dodatkowe nazwy handlowe 1615430019, 1615437509, 1615437511, 1615437512 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711-758-0 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
Zagrożenia dla środowiska 
Aquatic Chronic 3; H412 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 

przewlekłe, kategoria 3. Działa szkodliwie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. 

 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać jako odpady chemikaliów. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
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Urazy o charakterze wysokociśnieniowego nastrzyknięcia tkanek wymagają natychmiastowej 
interwencji chirurgicznej i, w razie potrzeby, leczenia sterydami w celu zminimalizowania ryzyka 
uszkodzenia tkanek i niedoborów funkcjonalnych. 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Mieszanina zawierająca wymienione poniżej substancje wraz z dodatkami. 
 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

1,0 – 2,4 Alkilowana amina aromatyczna 

Nr WE Brak danych 
Nr CAS Brak danych 
Nr indeksowy Brak danych 
Nr rejestracji REACH Brak danych 

STOT RE. 2; H373 
Aquatic Chronic 3; H412 

0,1 – 1,0 Pochodna fenolu 

Nr WE Brak danych 
Nr CAS Brak danych 
Nr indeksowy Brak danych 
Nr rejestracji REACH Brak danych 

Aquatic Chronic 4; H413 

0,1 – 1,0 Sarkozyna N-oleilowa; (Z)-N-metylo-N-(1-okso-9-oktadecenylo) glicyna 

Nr WE 203-749-3 
Nr CAS 110-25-8 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Acute Tox. 4; H332 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 (M=1) 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku zagrożenia utratą przytomności zastosować pozycję boczną ustaloną. 
W przypadku trudności z oddychaniem podać tlen. 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
Zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
Nie powodować wymiotów. 
Natychmiast wezwać lekarza. 
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Może powodować podrażnienie oczu lub skóry u osób już uczulonych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
 
Odpowiednie środki gaśnicze 
Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2), piasek. 
Dostosować środki gaśnicze do rodzaju materiałów znajdujących się w strefie pożaru. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać: tlenek węgla (COX), dwutlenek węgla (CO2) i tlenki azotu 
(NOX). 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Uwaga. Niebezpieczeństwo poślizgnięcia. 
Zapewnić odpowiednią wentylację. 
W sytuacjach awaryjnych ewakuować osoby w bezpieczne miejsce. 
Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
Zapobiegać rozprzestrzenianiu się wycieków. Stosować uniwersalne rękawy sorpcyjne lub 
ochronne rękawy olejowe. 
Nie usuwać do gleby i ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem. 
Zanieczyszczony sorbent zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady a następnie 
przekazać podmiotom zajmującym się gospodarowaniem odpadami. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
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7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać tworzenia się aerozolu. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków ochrony przeciwpożarowej. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych pojemnikach. 
Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 
Trzymać z dala od źródeł ciepła i nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Nie przegrzewać. 
Chronić przed zmianami temperatury. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych. 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Tkanin do wycierania (szmat, ścierek) zanieczyszczonych mieszaniną nie trzymać w kieszeniach 
ubrań roboczych. 
Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu i nie zażywać narkotyków podczas wykonywania czynności 
z użyciem mieszaniny. 
Unikać kontaktu ze skórą. 
Przed przystąpieniem do pracy zastosować krem ochronny do rąk odporny na działanie 
rozpuszczalników. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z neoprenu, kauczuku butylowego lub kauczuku nitrylowego. 
Stosować rękawice ochronne wykonane z materiału nieprzepuszczalnego i odpornego na działanie 
mieszaniny, spełniającego wymagania dotyczące czasu przebicia, odporności na przesiąkanie 
i odporności na czynniki mechaniczne. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
 
Ochrona skóry 
Stosować lekką odzież ochronną. 
 
Ochrona układu oddechowego 
W przypadku tworzenia się aerozoli stosować środki ochrony układu oddechowego. 
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9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Ciecz 
Barwa Żółtawa 
Zapach Charakterystyczny 
pH Brak danych 
Temperatura topnienia Brak danych 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu > 240 °C (ISO 2592) 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Dolna granica wybuchowości Brak danych 
Górna granica wybuchowości Brak danych 
Prężność par (20 °C) Brak danych 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (15 °C) 1,051 g/cm

3
 (DIN 51757) 

Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość kinematyczna (40 °C) 150 mm

2
/s 

Właściwości wybuchowe Brak danych 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie ulega rozkładowi w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reakcje z substancjami silnie utleniającymi 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie przegrzewać. Nie doprowadzać do rozkładu termicznego mieszaniny.  
 
10.5. Materiały niezgodne 
Substancje silnie utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX). 
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11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie żrące/ drażniące 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodne z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z doświadczeń 
Może powodować podrażnienie oczu lub skóry u osób już uczulonych. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Ulega biodegradacji. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Mieszanina nie wykazuje zdolności do bioakumulacji. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Niski stopień szkodliwości dla środowiska wodnego. 
Mieszanina unosi się na powierzchni wód i ścieków. 
Nie usuwać do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
 

13. Postępowanie z odpadami 
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
 
Opróżnione pojemniki po produkcie poddawać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku. 
Pojemniki zanieczyszczone mieszaniną opróżnić i po ich właściwym oczyszczeniu mogą być 
przekazane do ponownego użycia. 
Odpady opakowaniowe, których nie udało się poddać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Odpady gromadzić selektywnie. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 
Proponowane kody odpadów 
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. 
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
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15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich zgodnie z dyrektywą Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią zgodnie z 
dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
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16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 21/10/2016 r., wersja 1,2. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
LZO Lotne związki organiczne 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Właściwości składników niebezpiecznych mieszaniny zostały określone na podstawie kart 
charakterystyki dostawców substancji i mieszanin. 
 
Odniesienia do kluczowej literatury 
Concawe Report 5/87 Health Aspects of Lubricants DGMK-Bericht 400-7 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Acute Tox. 4 Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4 
Skin Irrit. 2 Działanie żrące/ drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 
STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 

zagrożeń 2. 
Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1, 
Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 3 
Aquatic Chronic 4 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 4 
H315 Działa drażniąco na skórę 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, 

których to dotyczy> poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę 
narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają narażenia> 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwie skutki dla organizmów wodnych 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SPECIALOIL 1615430019,1615437509,1615437511,1615437512

1.1. Product identifier

1615430019

1615437509

1615437511

1615437512

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.de

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Hazard Statements:

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

2.2. Label elements

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Hazard statements

P273 Avoid release to the environment.

P501 Dispose of contents/container to in accordance with local and national regulations.

Precautionary statements

Injuries caused by high-pressure injections call for immediate surgical intervention and where necessary steroid treatments to 

minimize the risc of tissue lesions and functional deficiencies.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Mixture containing following substances with additives
Chemical characterization
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Hazardous components

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Quantity

CAS No

REACH No

Index No

EC No Chemical name

1 - 2,4 %Aromatic amine alkylated

STOT RE 2, Aquatic Chronic 3; H373 H412

0,1 - 1 %phenol derivative

Aquatic Chronic 4; H413

< 0,25 %(Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine203-749-3

110-25-8

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H332 H315 

H318 H400

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If threatening unconsciousness, position and transport in recovery position.

In case of breathing difficulties give oxygen.

General information

Ensure of fresh air.

Consult a physician.

After inhalation

In case of contact with skin wash off with soap and water .

Consult a doctor if skin irritation persists.

After contact with skin

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

If eye irritation persists, consult a specialist.

After contact with eyes

Do not induce vomiting.

Summon a doctor immediately.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

 May cause eye or skin irritation with susceptible persons.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Foam., Dry powder, Carbon dioxide, Sand

Fire-extinguishing activities according to surrounding.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx).

In case of fire, wear suitable respiratory equipment with positive air supply.

5.3. Advice for firefighters
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Cool containers at risk with water spray jet.

Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local regulations.

Additional information

SECTION 6: Accidental release measures

Attention. Hazard of skidding. 

Ensure adequate ventilation.

Remove persons to safety.

Avoid contact with the skin and the eyes.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.

Prevent spread over a wide area (e.g. by containment or oil barriers).

Do not discharge into the subsoil/soil.

6.2. Environmental precautions

Take up with absorbent material.

Send in suitable containers for recovery or disposal.

After taking up the material dispose according to regulation.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Information for safe handling look up chapter 7. 

Information for personal protective equipment look up chapter 8. 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Avoid formation of Aerosols.

Advice on safe handling

No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Protect from heat and direct solar radiation. 

Protect from heat/ overheating. 

Protect from temperature variations.

Requirements for storage rooms and vessels

Do not store with oxidizing agents.

Advice on storage compatibility

Store closed container at a cool and aired place.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Lubricant

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

Cloths contaminated with product should not be kept in trouser pockets.

At work do not eat, drink, smoke or take drugs.

Before work use solvent-resistent skin protection preparation.

Protective and hygiene measures

Safety goggles (EN 166).

Eye/face protection
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Glove material must be impermeable and resistant against product / substance / preparation. Gloves material should comply 

with breakthrough times, permeation rates, and degradation.

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the recommendations 

given by the manufacturer of protective gloves.

Hand protection

Light protective clothing

Skin protection

Breathing apparatus in the event of aerosol or mist formation.

Respiratory protection

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practices.

Avoid contact with the skin.

Environmental exposure controls

Yellowish

LiquidPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

Odour: characteristic

ISO 2592> 240 °CFlash point:

Density (at 15 °C): 1,051 g/cm³ DIN 51757

Water solubility: Completely miscible

Viscosity / kinematic:

  (at 40 °C)

DIN 5150 mm²/s

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with strong oxidizing agents.

To avoid thermal decomposition, do not overheat.

10.4. Conditions to avoid

Reactions with strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx).

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
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Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

May cause eye or skin irritation with susceptible persons.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecological data are not available. 

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

12.2. Persistence and degradability

Biodegradable.

12.3. Bioaccumulative potential

There is no indication of bioaccumulation potential.

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this product are a PBT / vPvB 

substance.

Low hazard to waters.

12.6. Other adverse effects

The product floats on top of the water/sewage. 

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Can be incinerated, when in compliance with local regulations.

130206 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (except edible oils, and those in chapters 05, 12 and 19); 

waste engine, gear and lubricating oils; synthetic engine, gear and lubricating oils

Classified as hazardous waste.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

Contaminated packaging
Contaminated packaging should be emptied as far as possible and after appropriate cleansing may be taken for reuse.

14.1. UN number:

14.2. UN proper shipping name:

14.3. Transport hazard class(es):

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

Land transport (ADR/RID); Marine transport (IMDG); Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Inland waterways t

SECTION 14: Transport information
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14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

0 %1999/13/EC (VOC):

National regulatory information

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile 

work protection guideline' (94/33/EC). Observe employment restrictions 

under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or 

nursing mothers.

Employment restrictions:

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

Abbreviations and acronyms

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H315 Causes skin irritation.

H318 Causes serious eye damage.

H332 Harmful if inhaled.

H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

H400 Very toxic to aquatic life.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life .

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the product 

(in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in case of accidents 

and irregularities.

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the present 

level of our knowledge.

Further Information

Print date: 21.10.2016 GB - EN Page 6 of 7



Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006

Robert Bosch Power Tools GmbH

Revision date: 21.10.2016 Revision No: 1,2

SPECIALOIL 1615430019,1615437509,1615437511,1615437512

00635-0033

 

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet.

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the legal warranty 

regulations.

(n.a. = not applicable; n.d. = not determined)

Concawe Report 5/87 Health Aspects of Lubricants DGMK-Bericht 400-7.

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)

Print date: 21.10.2016 GB - EN Page 7 of 7



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
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Strona 1/8 

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa GREASE TUBE 3605430002, 3605430010 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 3605430002, 3605430010 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711 758 0 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Mieszanina nie wymaga oznakowania ostrzegawczego. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Mieszanina zawierająca wymienione poniżej substancje wraz z dodatkami. 
 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
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Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

1,0 - 2,4 Tiokarbaminian 

Nr WE Brak danych 
Nr CAS Brak danych 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Aquatic Chronic 4; H413 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Umyć skórę wodą. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy, również pod powiekami, dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
Nie powodować wymiotów. 
W przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Rumień. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Piana gaśnicza odporna na działanie alkoholu, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2), 
rozproszone strumienie wody. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać substancje drażniące, żrące, toksyczne i łatwopalne. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku lub rozlania mieszaniny. 
Zapewnić odpowiednią wentylację. 
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji i do zbiorników wodnych. 
Zawiadomić odpowiednie organy w przypadku uwolnienia do kanalizacji, do wód lub do ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem a następnie zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku 
na odpady. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków ochrony przeciwpożarowej. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Trzymać z dala od źródeł ciepła. 
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 
Trzymać z dala od żywności. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
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Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne z osłonami bocznymi (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne nitrylowe (z dodatkiem akrylonitrylu) lub polichloroprenowe, zgodne 
z normą PN-EN 374. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań odporności chemicznej rękawic. 
Testy rękawic zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 374. 
 
Ochrona skóry 
Stosować odzież ochronną. 
 
Ochrona układu oddechowego 
W przypadku narażenia na aerozole mieszaniny stosować środki ochrony układu oddechowego. 
 

  
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Pasta 
Barwa Brązowa 
Zapach Charakterystyczny 
pH Brak danych 
Temperatura topnienia Brak danych 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu Brak danych 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna/dolna granica wybuchowości Brak danych 
Prężność par (20 °C) Brak danych 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (25 °C) 0,9 g/cm

3
 (metoda DIN 51) 

Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalna 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe Nie jest wybuchowa 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
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Mieszanina nie jest reaktywna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reakcje z substancjami silnie utleniającymi. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie dopuszczać do rozkładu termicznego. Nie przegrzewać. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Substancje silnie utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie żrące/ drażniące 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Brak danych. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
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12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
W nieznacznym stopniu działa szkodliwie na środowisko wodne. 
 
Dodatkowe informacje 
Nie usuwać do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
Mieszanina unosi się na powierzchni wody. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
Odpady magazynować selektywnie. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 
Proponowany kod odpadu 
12 01 12* - Zużyte woski i tłuszcze. 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
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14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Klasa szkodliwości dla wody (Niemcy) 
WGK=1  W nieznacznym stopniu szkodliwy dla wody 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
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16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 04/05/2015 r., wersja 1,0 oraz karty charakterystyki zaktualizowanej 
21/10/2016 r., wersja 1,1. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Właściwości składników niebezpiecznych mieszaniny zostały określone na podstawie kart 
charakterystyki dostawców substancji i mieszanin. 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Aquatic Chronic 4 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 4. 
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

GREASE TUBE 3605430002,3605430010

1.1. Product identifier

3605430002

3605430010

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch GmbH

Power Tools

Max-Lang-Straße 40-46

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telephone: +49 (0)711-758-0

www.bosch-pt.com

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.de

+49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH)1.4. Emergency telephone 

number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

This mixture is not classified as hazardous according to Directive 1999/45/EC.

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

This mixture is not classified as hazardous according to Regulation (EC) No. 1272/2008.

2.2. Label elements

Additional advice on labelling

The product does not require a hazard warning label in accordance with EC directives/the relevant national laws.

No data available.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Preparation of soap in mineral oil with additives.

Chemical characterization

Hazardous components

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Quantity

Classification according to Directive 67/548/EECCAS No

REACH No

Index No

EC No Chemical name

1-2,4 %thiocarbamate

Aquatic Chronic 4; H413

Full text of R, H and EUH phrases: see section 16.

Further Information

Full text of each relevant R phrase can be found in heading 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

GB - ENPrint date: 09.06.2015 Page 1 of 5
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Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information

Ensure of fresh air. 

In the event of symptoms refer for medical treatment.

After inhalation

In case of contact with skin wash off with water.

After contact with skin

In case of contact with eyes rinse thoroughly with plenty of water and seek medical advice.

After contact with eyes

Do not induce vomiting. 

In the event of persistent symptoms receive medical treatment.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Erythema

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No data available.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water-spray.

Suitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

No data available.

Environment-independent breathing apparatus.
5.3. Advice for firefighters

SECTION 6: Accidental release measures

Information for personal protective equipment look up chapter 8.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains or bodies of water. 

Inform competent authority about release into the sewage, ground or into waters.

6.2. Environmental precautions

Take up mechanically.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Information for safe handling look up chapter 7. 

Information for personal protective equipment look up chapter 8. 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Advice on safe handling

No special measures necessary.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Do not store together with food.

Requirements for storage rooms and vessels

11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 

sind)
Storage class (D):

7.3. Specific end use(s)

No data available.
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SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

At work do not eat, drink and smoke. 

Wash hands and skin before breaks and after work.

Protective and hygiene measures

Not required.

Respiratory protection

Wear acrylo-nitrile or polychloroprene gloves.  (EN 374)

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the recommendations 

given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 374 carried out 

under lab conditions.

Hand protection

Not required.

Eye protection

Protective suit.

Skin protection

Brown

pastyPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

characteristicOdour:

Test method

Changes in the physical state

The product is not explosive.

Explosive properties

Density (at 25 °C): 0,9 g/cm³ DIN 51

Water solubility: insoluble

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No data available.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Under normal atmospheric conditions no hazardous decomposition products known.

No data available.

10.4. Conditions to avoid

No data available.

10.5. Incompatible materials

No data available.

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects
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SECTION 12: Ecological information

No data available.

12.1. Toxicity

No data available.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

No data available.

No data available.

12.6. Other adverse effects

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Disposal in accordance with local regulations.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

120112 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF METALS 

AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and 

plastics; spent waxes and fats

Classified as hazardous waste.

Waste disposal number of contaminated packaging

WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER MATERIALS AND PROTECTIVE 

CLOTHING NOT OTHERWISE SPECIFIED; packaging (including separately collected municipal packaging 

waste); plastic packaging

150102

Disposal in accordance with local regulations.

Contaminated packaging

SECTION 14: Transport information

Land transport (ADR/RID)

-14.1. UN number:

No hazardous material as defined by the transport regulations.

Other applicable information

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

National regulatory information

1 - slightly water contaminatingWater contaminating class (D):

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Changes in chapter: -

Changes

Abbreviations and acronyms

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
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IBC = Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

VOC = Volatile organic compound

STOT SE = Specific target organ toxicity single exposure

STOT RE = Specific target organ toxicity repeated exposure

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

bw = body weight
LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)

H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life .

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the product (in this sense 

consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in case of accidents and irregularities. 

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the present level of our 

knowledge. 

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet. 

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the legal warranty 

regulations. 

Literature:

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety data 

sheet.)
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa GREASE TUBE 3605430003 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 3605430003 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch GmbH 
Power Tools 
Max-Lang-Straße 40-46 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711-758-0 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
Zagrożenia dla zdrowia 
Eye Irrit. 2; H319 Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2. Działa drażniąco 

na oczy. 
 
Zagrożenia dla środowiska 
Aquatic Chronic 3; H412 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 3. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki. 

 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia 
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Hasło ostrzegawcze 
Uwaga 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik 

lub etykietę. 
P102 Chronić przed dziećmi 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 

twarzy. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. 

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P501 Zawartość/pojemnik usuwać jako odpady chemikaliów. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
Brak danych 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Mieszanina wysokorafinowanych olejów mineralnych. 
 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

1,0 – 3,0 Dialkiloditiofosforan cynku 

Nr WE 272-028-3 
Nr CAS 68649-42-3 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Aquatic Chronic 2; H411 

1,0 – 5,0 Bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] bis(ditiofosforan) cynku 

Nr WE 224-235-5 
Nr CAS 4259-15-8 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 2; H411 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. 
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Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Umyć skórę wodą z mydłem. 
 
Kontakt z oczami 
Przemyć dokładnie oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
 
W przypadku spożycia 
W przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak danych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Piana gaśnicza odporna na działanie alkoholu, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2), 
rozproszone strumienie wody. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak danych. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Stosować środki ochrony indywidualnej. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Unikać kontaktu z oczami. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji i wód powierzchniowych. 
Zawiadomić odpowiednie organy w przypadku uwolnienia do kanalizacji, do wód lub do ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem a następnie zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku 
na odpady. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
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7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nie wdychać gazu, oparów, pary i aerozolu. 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Trzymać z dala od żywności. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Brak danych. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne nitrylowe (z dodatkiem akrylonitrylu) lub polichloroprenowe, zgodne 
z normą PN-EN 374. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań odporności chemicznej rękawic. 
Testy rękawic zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 374. 
 
Ochrona skóry 
Stosować odzież ochronną. 
 
Ochrona układu oddechowego 
Nie jest wymagana. 
 

 
 
Kontrola narażenia środowiska 
Nie usuwać do środowiska wodnego. 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
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Wygląd Półstały 
Barwa Brązowa 
Zapach Charakterystyczny 
pH Brak danych 
Temperatura kroplenia > 210 °C 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu > 180 °C 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna/dolna granica wybuchowości Brak danych 
Prężność par (20 °C) < 0,5 hPa 
Gęstość par (powietrze = 1) > 1 
Gęstość (15 °C) Brak danych 
Rozpuszczalność w wodzie Brak danych 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda > 6 
Temperatura samozapłonu > 320 °C 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe Nie jest wybuchowa 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Brak danych. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie są znane. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Unikać wysokiej temperatury. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Substancje silnie utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane w warunkach normalnych. 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
LD50 > 5000 mg/kg 
Gatunek Szczur 
 
LD50 > 5000 mg/kg 
Gatunek Królik 
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12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Brak danych. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak danych. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak danych. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
Odpady mieszaniny gromadzić selektywnie. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 
Proponowany kod odpadu 
12 01 12* - Zużyte woski i tłuszcze. 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
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Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Klasa szkodliwości dla wody (Niemcy) 
WGK=2  Szkodliwa dla wody. 
 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich zgodnie z dyrektywą Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 
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3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
 

16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 04/05/2015 r., wersja 1,0. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
LD50 Dawka powodująca śmierć 50% osobników badanej populacji. 
WGK Klasa szkodliwości dla wody (z niemieckiego: Wassergefährdungsklassen) 
LZO Lotne związki organiczne 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Właściwości składników niebezpiecznych mieszaniny zostały określone na podstawie kart 
charakterystyki dostawców substancji i mieszanin. 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 2 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

GREASE TUBE 3605430003

1.1. Product identifier

3605430003

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Fat

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch GmbH

Power Tools

Max-Lang-Straße 40-46

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telephone: +49 (0)711-758-0

www.bosch-pt.com

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.de

+49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH)1.4. Emergency telephone 

number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

R phrases:

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Hazard categories:

Serious eye damage/eye irritation: Eye Irrit. 2

Hazardous to the aquatic environment: Aquatic Chronic 3

Hazard Statements:

Causes serious eye irritation.

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

2.2. Label elements

Pictograms: GHS07

Signal word: Warning

H319 Causes serious eye irritation.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Hazard statements

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102 Keep out of reach of children.

P273 Avoid release to the environment.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 

easy to do. Continue rinsing.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P501 Dispose of contents/container to in accordance with local and national regulations.

Precautionary statements

No data available.

2.3. Other hazards
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SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Mixture of highly refined mineral oils

Chemical characterization

Hazardous components

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Quantity

Classification according to Directive 67/548/EECCAS No

REACH No

Index No

EC No Chemical name

1-3 %Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts272-028-3

N - Dangerous for the environment  R51-5368649-42-3

Aquatic Chronic 2; H411

1-5 %zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)224-235-5

Xi - Irritant, N - Dangerous for the environment  R41-51-534259-15-8

Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H318 H411

Full text of R, H and EUH phrases: see section 16.

Further Information

Full text of each relevant R phrase can be found in heading 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information

Ensure of fresh air. 

In the event of symptoms refer for medical treatment.

After inhalation

In case of contact with skin wash off with water.

After contact with skin

In case of contact with eyes rinse thoroughly with plenty of water and seek medical advice.

After contact with eyes

In the event of persistent symptoms receive medical treatment.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

No data available.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water-spray.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Extinguishing media which must not be used for safety reasons

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

No data available.

Use personal protection equipment.
5.3. Advice for firefighters

SECTION 6: Accidental release measures

Avoid contact with eyes.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
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Do not discharge into the drains or bodies of water. 

Inform competent authority about release into the sewage, ground or into waters.

6.2. Environmental precautions

Shovel into suitable container for disposal.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Information for safe handling look up chapter 7. 

Information for personal protective equipment look up chapter 8. 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. 

Do not breathe gas/fumes/vapour/aerosol. 

Keep container tightly closed.

Advice on safe handling

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Do not store together with food.

Requirements for storage rooms and vessels

10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK 

zuzuordnen sind)
Storage class (D):

7.3. Specific end use(s)

No data available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

At work do not eat, drink and smoke. 

Wash hands and skin before breaks and after work.

Protective and hygiene measures

Not required.

Respiratory protection

Wear acrylo-nitrile or polychloroprene gloves.  (EN 374)

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the recommendations 

given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 374 carried out 

under lab conditions.

Hand protection

Safety goggles (EN 166).

Eye protection

Protective suit.

Skin protection

Product is not allowed to discharge into the ground water or aquatic environment.

Environmental exposure controls

Brown

Semi-solidPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

characteristicOdour:

Test method

Changes in the physical state
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> 210 °CDrop point:

> 180 °CFlash point:

The product is not explosive.

Explosive properties

Auto-ignition temperature

> 320Solid:

Vapour pressure:

  (at 20 °C)

< 0,5 hPa

> 6Partition coefficient:

> 1Vapour density:

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No data available.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Under normal atmospheric conditions no hazardous decomposition products known.

Avoid extreme heat

10.4. Conditions to avoid

Reactions with strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

Stable under normal conditions.

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

LD50 /Rat :> 5000 mg/kg

LD50 /Rabbit > 5000 mg/kg

Acute toxicity

SECTION 12: Ecological information

No data available.

12.1. Toxicity

No data available.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

No data available.

No data available.

12.6. Other adverse effects

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Disposal in accordance with local regulations.
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Waste disposal number of waste from residues/unused products

120112 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF METALS 

AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and 

plastics; spent waxes and fats

Classified as hazardous waste.

Disposal in accordance with local regulations.

Contaminated packaging

SECTION 14: Transport information

Land transport (ADR/RID)

-14.1. UN number:

No hazardous material as defined by the transport regulations.

Other applicable information

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

0%1999/13/EC (VOC):

National regulatory information

Observe employment restrictions for young people.Employment restrictions:

2 - water contaminatingWater contaminating class (D):

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Changes in chapter: -

Changes

Abbreviations and acronyms

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC = Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

VOC = Volatile organic compound

STOT SE = Specific target organ toxicity single exposure

STOT RE = Specific target organ toxicity repeated exposure

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

bw = body weight
LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant R-phrases (Number and full text)

41 Risk of serious damage to eyes.

51 Toxic to aquatic organisms.

53 May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)

H318 Causes serious eye damage.
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H319 Causes serious eye irritation.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the product (in this sense 

consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in case of accidents and irregularities. 

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the present level of our 

knowledge. 

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet. 

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the legal warranty 

regulations. 

Literature:

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety data 

sheet.)
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa GREASE TUBE 3605430004 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 3605430004 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Środek smarny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711-758-0 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
Zagrożenia dla środowiska 
Aquatic Chronic 3; H412 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 3. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki. 

 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać jako odpady chemikaliów. 
 
Informacje uzupełniające na etykiecie 
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EUH 208 Zawiera fenotiazynę. Zawiera N-fenylo-1-naftyloaminę. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej. 

 
2.3. Inne zagrożenia 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Mieszanina zawierająca wymienione poniżej substancje wraz z dodatkami. 
 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

0,1 – 0,5 2-(2-heptadeka-8-enylo-2-imidazolin-1-ylo)etanol 

Nr WE 202-414-9 
Nr CAS 95-38-5 
Nr indeksowy Nie dotyczy 
Nr rejestracji REACH 01-2119777867-13 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

0,1 – 0,5 Fenotiazyna 

Nr WE 202-196-5 
Nr CAS 92-84-2 
Nr indeksowy Nie dotyczy 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Sens. 1; H317 
STOT RE 2; H373 
Aquatic Chronic 3; H412 

<0,25 N-fenylo-1-naftyloamina 

Nr WE 201-983-0 
Nr CAS 90-30-2 
Nr indeksowy Nie dotyczy 
Nr rejestracji REACH 01-2119488704-27 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Sens. 1; H317 
STOT RE 2; H373 
Aquatic Acute 1; H400 (M=1) 
Aquatic Chronic 1; H410 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku wystąpienia objawów zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Profilaktycznie umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy, również pod powiekami, dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
W przypadku utrzymywania się objawów zasięgnąć porady lekarza. 
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Powtarzany lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować wystąpienie reakcji alergicznej u osób 
już uczulonych. 
Może powodować podrażnienie oczu lub skóry u osób już uczulonych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Piana gaśnicza odporna na działanie alkoholu, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2), 
rozproszone strumienie wody. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać tlenki węgla (COX) i tlenki azotu (NOX). 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku lub rozlania produktu. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem a następnie zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku 
na odpady. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków ochrony przeciwpożarowej. 
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Trzymać z dala od źródeł ciepła i nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Unikać przetrzymywania w temperaturze powyżej 40 °C. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 
Trzymać z dala od napojów, żywności i paszy dla zwierząt. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Środek smarny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne z osłonami bocznymi (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego odporne na działanie chemikaliów. 
Minimalna grubość rękawic: 0,3 mm 
Odporność rękawic na przenikanie (trwałość): 480 minut. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań odporności chemicznej rękawic. 
Testy rękawic zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 374. 
 
Ochrona skóry 
Stosować odzież ochronną. 
 
Ochrona układu oddechowego 
Nie jest wymagana w warunkach normalnych. 
 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Ciało stałe 
Barwa Brązowa 
Zapach Oleju mineralnego 
pH Nie dotyczy 
Temperatura topnienia > 300 °C 
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Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu > 200 °C 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna/dolna granica wybuchowości Brak danych 
Prężność par (20 °C) Brak danych 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (20 °C) 0,93 g/cm

3
 (DIN 51757) 

Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalna 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu > 350 °C 
Lepkość Brak danych 
Właściwości wybuchowe Nie jest wybuchowa 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie jest reaktywna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reakcje z substancjami silnie utleniającymi 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Unikać wysokiej temperatury. Początkowa temperatura rozkładu mieszaniny wynosi 350 °C. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Substancje silnie utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX). 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Toksyczność ostra dla dla N-fenylo-1-naftyloaminy 
 
Droga pokarmowa 
LD50 1625 mg/kg 
Gatunek Szczur 
 
Działanie żrące/ drażniące 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
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Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodne z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z doświadczeń 
Powtarzany lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować wystąpienie reakcji alergicznej u osób 
już uczulonych. 
Może powodować podrażnienie oczu lub skóry u osób już uczulonych. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Niski stopień szkodliwości dla środowiska wodnego. 
Nie usuwać do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
Odpady mieszaniny gromadzić selektywnie. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 
Proponowane kody odpadów 
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12 01 12* - Zużyte woski i tłuszcze. 
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 
 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nie dotyczy. 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy. 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy. 
 
14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy. 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nie dotyczy. 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE 
Nie dotyczy. 
 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich zgodnie z dyrektywą Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią zgodnie z 
dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. 
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Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 

2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
 

16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 21/10/2016 r., wersja 1,1. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
LD50 Dawka powodująca śmierć 50% osobników badanej populacji. 
LZO Lotne związki organiczne 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Właściwości składników niebezpiecznych mieszaniny zostały określone na podstawie kart 
charakterystyki dostawców substancji i mieszanin. 
 
Odniesienia do kluczowej literatury 
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Kraume, Zober: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Schweißtechnik (“Occupational Safety 
and Health Protection in Welding”) 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Acute Tox. 4 Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4 
Skin Corr. 1B Działanie żrące/ drażniące na skórę, podkategoria 1B 
Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 
STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 

zagrożeń 2 
Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1, 
Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 1 
Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 3 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 

powtarzane 
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 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

GREASE TUBE 3605430004

1.1. Product identifier

3605430004

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Lubricant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.de

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Hazard categories:

Hazardous to the aquatic environment: Aquatic Chronic 3

Hazard Statements:

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

2.2. Label elements

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Hazard statements

P273 Avoid release to the environment.

P501 Dispose of contents/container to in accordance with local and national regulations.

Precautionary statements

Special labelling of certain mixtures

EUH208 Contains Phenothiazine, N-phenyl-1-naphthylamine. May produce an allergic reaction.

No data available.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Mixture containing following substances with additives
Chemical characterization
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Hazardous components

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Quantity

CAS No

REACH No

Index No

EC No Chemical name

0,1-0,5 %2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol202-414-9

95-38-5

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H400 

H410

01-2119777867-13

0,1-0,5 %Phenothiazine202-196-5

92-84-2

Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3; H302 H317 H373 H412

<0,25 %N-phenyl-1-naphthylamine201-983-0

90-30-2

Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic 

Chronic 1; H302 H317 H373 H400 H410

01-2119488704-27

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information

Ensure of fresh air. 

In the event of symptoms refer for medical treatment.

After inhalation

Wash with water and soap as a precaution. 

Consult a doctor if skin irritation persists.

After contact with skin

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

If eye irritation persists, consult a specialist.

After contact with eyes

In the event of persistent symptoms receive medical treatment.
After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Repeated or prolonged skin contact may cause allergic reactions with susceptible persons. 

May cause eye or skin irritation with susceptible persons.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Alcohol-resistant foam, dry chemical, carbon dioxide (CO2), water-spray.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx).
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Use breathing apparatus with independent air supply.

Protective suit.

5.3. Advice for firefighters

Cool containers at risk with water spray jet.

Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local regulations.

Additional information

SECTION 6: Accidental release measures

High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.
6.2. Environmental precautions

Take up mechanically.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Information for safe handling look up chapter 7. 

Information for personal protective equipment look up chapter 8. 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Advice on safe handling

No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep in closed original container. 

Protect from heat and direct solar radiation. 

Avoid temperatures above 40°C.

Requirements for storage rooms and vessels

Do not store together with oxidizing agents.

Advice on storage compatibility

Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Lubricant

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No data available.

Additional advice on limit values

8.2. Exposure controls

At work do not eat, drink and smoke. 

Wash hands and skin before breaks and after work.

Protective and hygiene measures

Safety goggles with side protection (EN 166).

Eye/face protection

Protective gloves resistant to chemicals made off nitrile , coat thickness > 0.3 mm, Permeation resistance (wear duration) 

approx. 480 minutes. 

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the recommendations 

Hand protection
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given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 374 carried out under 

lab conditions.

Protective clothing

Skin protection

No personal respiratory protective equipment normally required.

Respiratory protection

Brown

Solid matterPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

Odour: Like mineral oil

pH-Value: n.a.

> 300 °CMelting point:

> 200 °CFlash point:

n.d.Lower explosion limits:

n.d.Vapour pressure:

Density (at 20 °C): 0,93 g/cm³ DIN 51757

Water solubility: insoluble

n.d.Ignition temperature:

Decomposition temperature: > 350 °C

The product is not explosive.Explosive properties: 

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with strong oxidizing agents.

Decomposition starting from 350°C

10.4. Conditions to avoid

Strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx).

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

No toxicological data available. 

N-phenyl-1-naphthylamine:

LD50/oral/rat: 1625 mg/kg

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.
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STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

Repeated or prolonged skin contact may cause allergic reactions with susceptible persons. 

May cause eye or skin irritation with susceptible persons.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecological data are not available. 

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this product are a PBT / vPvB 

substance.

Low hazard to waters.

12.6. Other adverse effects

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Should not be disposed of with household waste. 

Do not empty into drains

120112 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF METALS AND 

PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics; spent 

waxes and fats

Classified as hazardous waste.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

Contaminated packaging
Disposal in accordance with local regulations.
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14.1. UN number:

14.2. UN proper shipping name:

14.3. Transport hazard class(es):

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

Land transport (ADR/RID); Marine transport (IMDG); Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Inland waterways t

SECTION 14: Transport information

14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

No hazardous material as defined by the transport regulations.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

0 %1999/13/EC (VOC):

National regulatory information

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile 

work protection guideline' (94/33/EC). Observe employment restrictions 

under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or 

nursing mothers.

Employment restrictions:

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

Abbreviations and acronyms

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H302 Harmful if swallowed.

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
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Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006

Robert Bosch Power Tools GmbH

Revision date: 21.10.2016 Revision No: 1,1

GREASE TUBE 3605430004

00635-0028

 

H400 Very toxic to aquatic life.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

EUH208 Contains Phenothiazine, N-phenyl-1-naphthylamine. May produce an allergic reaction.

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the product 

(in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in case of accidents 

and irregularities. 

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the present 

level of our knowledge. 

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet. 

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the legal warranty 

regulations. 

Literature: 

   Kraume, Zober: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Schweißtechnik. ("Occupational Safety and 

Health Protection in Welding")

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)
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Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 
 

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa handlowa Oil 3605430008 
 
Dodatkowa nazwa handlowa 3605430008 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 
Płyn hydrauliczny. 
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Dostawca 
Robert Bosch Power Tools GmbH 
PT/EEI 
70538 Stuttgart 
Niemcy 
 
Telefon: +49 (0)711-758-0 
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
Ogólny numer alarmowy 112 
Policja 997 
Straż Pożarna 998 
Pogotowie Ratunkowe 999 
 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 
 
Zagrożenia dla zdrowia 
Acute Tox. 4; H332 Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4. Działa szkodliwie w następstwie 

wdychania. 
Skin Irrit. 2; H315 Działanie żrące/ drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2. Działa 

drażniąco na skórę. 
Asp. Tox. 1; H304 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1. Połknięcie i 

dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
 
Zagrożenia dla środowiska 
Aquatic Chronic 2; H411 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 2. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki. 

 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
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Identyfikator produktu 
Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa). 
Węglowodory, C13-C16, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 0,03% aromatyczne 
 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia 
 

   
 
Hasło ostrzegawcze 
Niebezpieczeństwo. 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
H412 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik 

lub etykietę. 
P102 Chronić przed dziećmi 
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/ lekarzem. 
P331 NIE wywoływać wymiotów. 
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ 

lekarzem. 
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Informacje uzupełniające na etykiecie 
EUH 208 Zawiera metakrylan dodecylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
Urazy spowodowane wysokociśnieniowym nastrzyknięciem tkanek wymagają natychmiastowej 
interwencji chirurgicznej i, w razie potrzeby, leczenia sterydami w celu zminimalizowania ryzyka 
uszkodzenia tkanek i niedoborów funkcjonalnych. 
 
Ocena właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 

3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Mieszanina zawierająca wymienione poniżej substancje wraz z dodatkami. 
 
Klasyfikacja składników mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Stężenie [% wag.] Identyfikacja substancji Klasyfikacja 

< 50,0 Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa); 
Olej gazowy - niespecyfikowany 



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

Oil 3605430008 
  

Data sporządzenia: 13/03/2017 Wersja 1.1/PL Data aktualizacji: 16/07/2018 
 

 

Strona 3/12 

Nr WE 265-148-2 
Nr CAS 64742-46-7 
Nr indeksowy 649-221-00-X 
Nr rejestracji REACH 01-2119489867-12 

Acute Tox. 4; H332 
Skin Irrit. 2; H315 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 2; H411 

< 25,0 Węglowodory, C13-C16, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 0,03% aromatyczne 

Nr WE 934-954-2 
Nr CAS Nie dotyczy 
Nr indeksowy Nie dotyczy 
Nr rejestracji REACH 01-2119826592-36 

Asp. Tox. 1; H304 

< 1,0 Metakrylan dodecylu 

Nr WE 205-570-6 
Nr CAS 142-90-5 
Nr indeksowy 607-247-00-9 
Nr rejestracji REACH 01-2119489778-11 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Sens. 1; H317 
STOT SE 3; H335 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

 
Pełne brzmienie symboli i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. karty 
charakterystyki. 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Natychmiast zdjąć odzież zanieczyszczoną mieszaniną. 
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Narażenie oddechowe 
Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 
W przypadku trudności z oddychaniem podać tlen. 
Zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt ze skórą 
Przemyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 
 
Kontakt z oczami 
Niezwłocznie przemyć oczy, również pod powiekami, dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut. 
W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zasięgnąć porady okulisty. 
 
W przypadku spożycia 
Nie powodować wymiotów. 
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. 
Natychmiast wezwać lekarza. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
Działa drażniąco na skórę. 
Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
Urazy spowodowane wysokociśnieniowym nastrzyknięciem tkanek wymagają natychmiastowej 
interwencji chirurgicznej i, w razie potrzeby, leczenia sterydami w celu zminimalizowania ryzyka 
uszkodzenia tkanek i niedoborów funkcjonalnych. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Stosować leczenie objawowe. 
 



 

 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

Oil 3605430008 
  

Data sporządzenia: 13/03/2017 Wersja 1.1/PL Data aktualizacji: 16/07/2018 
 

 

Strona 4/12 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
 
Odpowiednie środki gaśnicze 
Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2), piasek. 
Dostosować środki gaśnicze do rodzaju materiałów znajdujących się w strefie pożaru. 
 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 
Zwarte strumienie wody. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Podczas spalania mogą się wydzielać: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2) i tlenki azotu (NOX). 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W czasie akcji gaśniczej stosować ubrania ochronne oraz aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
(SCBA). 
W przypadku zagrożenia chłodzić pojemniki za pomocą rozproszonego strumienia wody. 
Pozostałości po akcji ratowniczo-gaśniczej usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 
Wysokie ryzyko poślizgnięcia wskutek wycieku lub rozlania produktu. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Zapewnić odpowiednią wentylację. 
W sytuacjach awaryjnych ewakuować osoby w bezpieczne miejsce. 
 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie usuwać do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
Nie usuwać do gleby i ziemi. 
Zawiadomić odpowiednie organy w przypadku uwolnienia do kanalizacji, do wód lub do ziemi. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Uwolnioną mieszaninę przesypać sorbentem (piasek, krzemionka, sorbent do kwasów, sorbent 
uniwersalny). 
Zanieczyszczony sorbent zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady a następnie 
przekazać podmiotom zajmującym się gospodarowaniem odpadami. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Zapoznać się z sekcją 7. karty charakterystyki dotyczącą właściwego postępowania z mieszaniną. 
Zapoznać się z sekcją 8. karty charakterystyki dotyczącą kontroli narażenia i środków ochrony 
indywidualnej. 
Zapoznać się z sekcją 13. karty charakterystyki dotyczącą postępowania z odpadami. 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
Nie wdychać oparów. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
 
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Nie jest wymagane stosowanie specjalnych środków ochrony przeciwpożarowej. 
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach. 
Przechowywać w chłodnym i przewiewnym miejscu. 
Nie przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. 
Trzymać z dala od napojów, żywności i paszy dla zwierząt. 
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Płyn hydrauliczny. 
 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak danych 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
Wymagania techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Ogólne środki ochrony i higieny 
Dokładnie umyć ręce po zakończeniu czynności z użyciem mieszaniny. 
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas wykonywania czynności z użyciem mieszaniny. 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. 
Tkanin do wycierania (szmat, ścierek) zanieczyszczonych mieszaniną nie trzymać w kieszeniach 
ubrań roboczych. 
 
Ochrona oczu i twarzy 
Stosować gogle ochronne z osłonami bocznymi (PN-EN 166). 
 
Ochrona rąk 
Stosować rękawice ochronne wykonane z kauczuku nitrylowego odporne na działanie chemikaliów. 
Minimalna grubość rękawic: 0,3 mm 
Odporność rękawic na przenikanie (trwałość): 480 minut. 
Dobór właściwych rękawic ochronnych jest uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności. 
Stosować się do zaleceń producenta rękawic ochronnych. 
Powyższa rekomendacja opiera się wyłącznie na wynikach badań odporności chemicznej rękawic. 
Testy rękawic zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 374. 
 
Ochrona skóry 
Stosować odzież ochronną z długim rękawem (PN-EN 13034). 
 
Ochrona układu oddechowego 
Nie jest wymagana w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. 
W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony układu 
oddechowego zgodne z normą PN-EN 14387. Stosować pochłaniacze typu A. 
 

 
 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
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9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Wygląd Ciecz 
Barwa Czerwona 
Zapach Charakterystyczny 
pH Brak danych 
Temperatura topnienia Brak danych 
Temperatura krzepnięcia Brak danych 
Temperatura wrzenia Brak danych 
Zakres temperatur wrzenia Brak danych 
Temperatura zapłonu 120 °C 
Szybkość parowania Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych 
Górna/dolna granica wybuchowości Brak danych 
Prężność par (20 °C) Brak danych 
Gęstość par (powietrze = 1) Brak danych 
Gęstość (15 °C) 0,86 g/cm

3
  

Rozpuszczalność w wodzie Nie miesza się 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak danych 
Temperatura samozapłonu Brak danych 
Temperatura rozkładu Brak danych 
Lepkość kinematyczna (40 °C) 15 mm

2
/s 

Właściwości wybuchowe Brak danych 
Właściwości utleniające Brak danych 
 
9.2. Inne informacje 
Brak danych 
 

10. Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Mieszanina nie jest reaktywna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
Mieszanina jest stabilna w warunkach normalnych. 
 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reakcje z substancjami silnie utleniającymi 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Nie przegrzewać w celu uniknięcia rozkładu termicznego mieszaniny.  
 
10.5. Materiały niezgodne 
Substancje silnie utleniające. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX). 
 

11. Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 
Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
Brak dostępnych danych toksykologicznych. 
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Droga pokarmowa 
ATE > 2000 mg/kg 
 
Naniesienie na skórę 
ATE > 2000 mg/kg 
 
Działanie żrące/ drażniące na skórę 
Działa drażniąco na skórę 
 
Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie uczulające 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Skutki powtarzanego i długotrwałego narażenia 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Działanie mutagenne, rakotwórcze i szkodliwe dla rozrodczości 
Na podstawie dostępnych danych mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji. 
 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
 
Dodatkowe informacje na temat zasad klasyfikacji 
Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono w oparciu o zasady klasyfikacji zgodne z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 (CLP). 
 
Dodatkowe informacje wynikające z doświadczeń 
Może powodować podrażnienie oczu. 
Urazy o charakterze wysokociśnieniowego nastrzyknięcia tkanek wymagają natychmiastowej 
interwencji chirurgicznej i, w razie potrzeby, leczenia sterydami w celu zminimalizowania ryzyka 
uszkodzenia tkanek i niedoborów funkcjonalnych. 
 

12. Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Brak dostępnych danych ekotoksykologicznych. 
 
Dane dla destylatów średnich obrabianych wodorem (ropa naftowa) 
 
Toksyczność dla ryb 
LC50 1,13 – 65,0 mg/dm

3
  

Czas ekspozycji 96 godzin 
 
Dane dla węglowodorów, C13-C16, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 0,03% aromatyczne 
 
Toksyczność dla ryb 
LC50 1028 mg/dm

3
  

Czas ekspozycji 96 godzin 
Metoda OECD 203 
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Toksyczność dla rozwielitek 
EC50 > 3193 mg/dm

3
  

Czas ekspozycji 48 godzin 
Gatunek Daphnia magna 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak danych. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak danych. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak danych. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Mieszanina nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji dla substancji PBT i vPvB. 
 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Mieszanina stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego. 
 
Dodatkowe informacje 
Mieszanina unosi się na powierzchni wód i ścieków. 
Nie usuwać do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
 

13. Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Pozostałości mieszaniny oraz opróżnione pojemniki klasyfikować jako odpady niebezpieczne. 
Sorbenty, tkaniny do wycierania oraz ubrania zanieczyszczone mieszaniną klasyfikować jako odpady 
niebezpieczne. 
Odpady mieszaniny gromadzić selektywnie. 
Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 
 
Opróżnione pojemniki po produkcie poddawać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku. 
Pojemniki zanieczyszczone mieszaniną opróżnić i po ich właściwym oczyszczeniu mogą być 
przekazane do ponownego użycia. 
Odpady opakowaniowe, których nie udało się poddać recyklingowi lub innym niż recykling procesom 
odzysku utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Proponowane kody odpadów 
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. 
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone. 
 
Przepisy dotyczące postępowania z odpadami 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 
2. Rozporządzenie Komisjii (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III 

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. 

3. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. poz. 1923). 
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6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.). 

 

14. Informacje dotyczące transportu 

 
14.1. Numer UN (numer ONZ) 
UN 3082 
 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. 
(Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa)) 
 
14.3. Klasa zagrożenia w transporcie 
Klasa 9 
 
14.4. Grupa pakowania 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza: 9 

 
Transport lądowy (ADR/RID) 
Kod klasyfikacyjny: M6 
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 90 
Ilości ograniczone: 5 L/ 30 kg 
Ilości wyłączone: E1 
Kategoria transportowa: 3 
Kod ograniczeń przewozu przez tunele: E 
 
Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) 
Kod klasyfikacyjny: M6 
Ilości ograniczone: 5 L/ 30 kg 
Ilości wyłączone: E1 
 
Transport morski (IMDG) 
Materiał zagrażający środowisku: Tak 
Ilości ograniczone: 5 L/ 30 kg 
Ilości wyłączone: E1 
Kody EmS: F-A, S-F 
 
Transport powietrzny (ICAO-TI/ IATA-DGR) 
Ilości ograniczone w transporcie pasażerskim: 30 kg G 
Instrukcja pakowania ilości ograniczonych: Y964 
Ilości wyłączone: E1 
Instrukcja pakowania w transporcie pasażerskim: 964 
Maksymalna masa netto w transporcie pasażerskim: 450 L 
Instrukcja pakowania w transporcie towarowym: 964 
Maksymalna masa netto w transporcie towarowym: 450 L 
 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Materiał zagrażający środowisku: Tak 
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14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Produkt jest transportowany w odpowiednich opakowaniach zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
transportu materiałów niebezpiecznych. 
 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
 
Kategoria zagrożeń zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE  
E2   Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii przewlekłe 2 
 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania nieletnich zgodnie z dyrektywą Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych. 
Przestrzegać przepisów dotyczących zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią zgodnie z 
dyrektywą Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, 
pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. 
 
Klasa szkodliwości dla wody (Niemcy) 
WGK=2  Szkodliwa dla wody 
 
Obowiązujące przepisy polskie 
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 143 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 
substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. poz. 817 ze zm.). 

5. 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 2016 r. poz. 
1488). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz.166). 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). 

 
Obowiązujące przepisy Unii Europejskiej 
1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, udzielania zezwoleń i stosowania 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 dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE. 
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2. 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. 

3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie nie została 
przeprowadzona. 
 

16. Inne informacje 

 
Aktualizacja karty charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty charakterystyki dostawcy 
mieszaniny zaktualizowanej dnia 13/03/2017 r., wersja 1,1. 
 
Wyjaśnienia skrótów i akronimów 
PBT Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
ATE Oszacowana toksyczność ostra 
LD50 Dawka powodująca śmierć 50% osobników badanej populacji. 
EC50 Medialne stężenie efektywne (ang. effective concentration). 
LZO Lotne związki organiczne 
WGK Klasa szkodliwości dla wody (z niemieckiego: Wassergefährdungsklassen) 
IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. 
RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
IMDG Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych. 
IMO Międzynarodowa Organizacja Morska 
ADR Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków 

niebezpiecznych. 
 
Odniesienia do źródeł danych 
Właściwości składników niebezpiecznych mieszaniny zostały określone na podstawie kart 
charakterystyki dostawców substancji i mieszanin. 
 
Odniesienia do kluczowej literatury 
Concawe Report 5/87 Health Aspects of Lubricants DGMK-Bericht 400-7 
 
Znaczenie kodów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia 
Acute Tox. 4 Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4 
Skin Irrit. 2 Działanie żrące/ drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 
Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 
STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 

zagrożeń 3, działanie drażniące na drogi oddechowe 
Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 
Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1, 
Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 1 
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 2 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 
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H315 Działa drażniąco na skórę 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H319 Działa drażniąco na oczy 
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 
Zastrzeżenia prawne 
Informacje zawarte w sekcjach 4 - 8 oraz 10 - 12 karty charakterystyki częściowo nie mają 
zastosowania do regularnego stosowania mieszaniny w działalności zawodowej lecz odnoszą się 
do przypadków uwolnienia dużej ilości mieszaniny na skutek wypadku lub innych nieprawidłowości. 
 
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane na podstawie 
bieżącego stanu wiedzy na temat mieszaniny. Producent nie gwarantuje jednak ich dokładności 
i kompletności. Niezależnie od tego czy są one wyrażone, czy domniemane, nie stanowią gwarancji 
bezpieczeństwa produktu, gwarancji jakości oraz przydatności do poszczególnych zastosowań. 
W zależności od warunków i sposobów używania mieszaniny może okazać się konieczne 
zweryfikowanie przedstawionych danych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane 
rezultaty, przypadkowe i pośrednie szkody, włączając w to utracone korzyści wynikające z używania 
powyższych informacji. Gwarancja przeciwko naruszeniu praw własności intelektualnej wyłączona. 
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

Oil 3605430008

1.1. Product identifier

3605430008

Further trade names

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Hydraulic fluid

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Robert Bosch Power Tools GmbHCompany name:

PT/EEI

70538 Stuttgart / GERMANYPlace:

www.bosch-pt.comInternet:

Responsible for the safety data sheet: sds@gbk-ingelheim.deResponsible Department:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 

England and Wales: NHS Direct - 0845 4647; Scotland: NHS 24 - 08454 24 24 

24

1.4. Emergency telephone 

number:

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture according to 1272/2008/EC

Hazard categories:

Acute toxicity: Acute Tox. 4

Skin corrosion/irritation: Skin Irrit. 2

Aspiration hazard: Asp. Tox. 1

Hazardous to the aquatic environment: Aquatic Chronic 2

Hazard Statements:

Harmful if inhaled.

Causes skin irritation.

May be fatal if swallowed and enters airways.

Toxic to aquatic life with long lasting effects.

2.2. Label elements

Hazard components for labelling
Distillates (petroleum)

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, < 0,03% aromatics

Signal word: Danger

Pictograms:

H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

H315 Causes skin irritation.

H332 Harmful if inhaled.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Hazard statements

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102 Keep out of reach of children.

P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

P273 Avoid release to the environment.

P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

P331 Do NOT induce vomiting.

P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

P501 Dispose of contents/container to in accordance with local and national regulations.

Precautionary statements

GB - EN Page 1 of 8
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EUH208 Contains dodecyl methacrylate. May produce an allergic reaction.

Special labelling of certain mixtures

Injuries caused by high-pressure injections call for immediate surgical intervention and where 

necessary steroid treatments to minimize the risc of tissue lesions and functional deficiencies.

2.3. Other hazards

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Mixture containing following substances with additives
Chemical characterization

Hazardous components

QuantityChemical nameCAS No

EC No Index No REACH No

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

64742-46-7 Distillates (petroleum) < 50 %

265-148-2 649-221-00-X 01-2119489867-12

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H332 H315 H304 H411

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, < 0,03% aromatics < 25 %

934-954-2 01-2119826592-36

Asp. Tox. 1; H304

142-90-5 dodecyl methacrylate < 1 %

205-570-6 607-247-00-9 01-2119489778-11

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H315 H319 

H317 H335 H400 H410

Full text of H and EUH statements: see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

Remove contaminated soaked clothing immediately.

If you feel unwell, seek medical advice.

General information

Ensure of fresh air.

In case of breathing difficulties give oxygen. 

Consult a physician.

After inhalation

In case of contact with skin wash off with soap and water .

Consult a doctor if skin irritation persists.

After contact with skin

Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. 

If eye irritation persists, consult a specialist.

After contact with eyes

Do not induce vomiting.

Never give anything by mouth to an unconscious person. 

Summon a doctor immediately.

After ingestion

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

May be fatal if swallowed and enters airways.

Causes skin irritation. 

Harmful if inhaled.  

Injuries caused by high-pressure injections call for immediate surgical intervention and where 

necessary steroid treatments to minimize the risc of tissue lesions and functional deficiencies.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptoms.

GB - EN Page 2 of 8
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SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Foam., Dry powder, Carbon dioxide, Sand

Fire-extinguishing activities according to surrounding.

Suitable extinguishing media

Full water jet.

Unsuitable extinguishing media

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Fire may produce:

carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx)

Use breathing apparatus with independent air supply.

Protective suit.

5.3. Advice for firefighters

Cool containers at risk with water spray jet.

Fire residues and contaminated firefighting water must be disposed of in accordance with the local 

regulations.

Additional information

SECTION 6: Accidental release measures

High risk of slipping due to leakage/spillage of product. 

Ensure adequate ventilation.

Remove persons to safety.

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Do not discharge into the drains/surface waters/ground water.

Do not discharge into the subsoil/soil.

Inform competent authority about release into the sewage, ground or into waters.

6.2. Environmental precautions

Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder). 

Shovel into suitable container for disposal.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Observe protective instructions (see Sections 7 and 8). 

Information for disposal see section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. 

Do not breathe vapours. 

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Advice on safe handling

No special protective measures against fire required.

Advice on protection against fire and explosion

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep in closed original container. 

Store closed container at a cool and aired place.

Requirements for storage rooms and vessels

Do not store with oxidizing agents.

Advice on storage compatibility

Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Further information on storage conditions

7.3. Specific end use(s)

Hydraulic fluid

GB - EN Page 3 of 8
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SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

8.2. Exposure controls

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Appropriate engineering controls

Wash hands before breaks and at the end of workday.

When using do not eat, drink or smoke.

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Remove and wash contaminated clothes before re-use.

Cloths contaminated with product should not be kept in trouser pockets.

Protective and hygiene measures

Safety goggles with side protection (EN 166).

Eye/face protection

Protective gloves resistant to chemicals made off nitrile , coat thickness > 0.3 mm, Permeation 

resistance (wear duration) approx. 480 minutes. 

Requirements can vary as a function of the use. Therefore it is necessary to adhere additionally to the 

recommendations given by the manufacturer of protective gloves.

This recommendation refers exclusively to the chemical compatibility and the lab test conforming to EN 

374 carried out under lab conditions.

Hand protection

Long sleeved clothing (EN 368).

Skin protection

No personal respiratory protective equipment normally required. 

In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment (gas filter type A) (EN 14387).

Respiratory protection

Red

LiquidPhysical state:

Colour:

9.1. Information on basic physical and chemical properties

SECTION 9: Physical and chemical properties

CharacteristicOdour:

Changes in the physical state

120 °CFlash point:

n.d.Lower explosion limits:

n.d.Upper explosion limits:

Ignition temperature: n.d.

n.d.Vapour pressure:

Density (at 15 °C): 0,86 g/cm³

ImmiscibleWater solubility:

Viscosity / kinematic:

  (at 40 °C)

15 mm²/s

9.2. Other information

No data available.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No decomposition if stored and applied as directed.

10.2. Chemical stability

Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Reactions with strong oxidizing agents.
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To avoid thermal decomposition, do not overheat.

10.4. Conditions to avoid

Reactions with strong oxidizing agents.

10.5. Incompatible materials

Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx).

10.6. Hazardous decomposition products

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity

Harmful if inhaled.

No toxicological data available. 

ATEmix/oral: > 2000 mg/kg

ATEmix/dermal: > 2000 mg/kg

Irritation and corrosivity

Causes skin irritation.

Serious eye damage/eye irritation: Based on available data, the classification criteria are not met.

Sensitising effects

Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Severe effects after repeated or prolonged exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

May be fatal if swallowed and enters airways.

Classification in compliance with the assessment procedure specified in the Regulation (EC) no 

1272/2008.

Additional information on tests

Practical experience

Other observations

Contact with eyes may cause irritation. 

Injuries caused by high-pressure injections call for immediate surgical intervention and where 

necessary steroid treatments to minimize the risc of tissue lesions and functional deficiencies.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecological data are not available. 

Distillates (petroleum)

LC50/Fish/96 h = 1,13 - 65 mg/l

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclic compounds, < 0,03% aromatics

LC50/Fish/96 h > 1028 mg/l [OECD 203]

EC50/Daphnia magna/48 h > 3193 mg/l

Toxic to aquatic life with long lasting effects.

12.2. Persistence and degradability

No data available.

12.3. Bioaccumulative potential

No data available.

No data available.

12.4. Mobility in soil

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

According to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) none of the substances, contained in this 

product are a PBT / vPvB substance.
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Hazardous water pollutant.

12.6. Other adverse effects

The product floats on top of the water/sewage. 

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

Further information

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Advice on disposal

Can be incinerated, when in compliance with local regulations.

Should not be disposed of with household waste. 

Do not empty into drains.

Waste disposal number of waste from residues/unused products

130206 OIL WASTES AND WASTES OF LIQUID FUELS (except edible oils, and those in chapters 05, 12 and 

19); waste engine, gear and lubricating oils; synthetic engine, gear and lubricating oils

Classified as hazardous waste.

Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

Contaminated packaging should be emptied as far as possible and after appropriate cleansing may be 

taken for reuse.

Packaging that cannot be cleaned should be disposed of like the product.

Contaminated packaging

SECTION 14: Transport information

Land transport (ADR/RID)

14.1. UN number: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(Distillates (petroleum))
14.2. UN proper shipping name:

914.3. Transport hazard class(es):

III14.4. Packing group:

9Hazard label:

Classification code: M6

Limited quantity: 5 L / 30 kg

Excepted quantity: E1

Transport category: 3

90Hazard No:

Tunnel restriction code: E

Inland waterways transport (ADN)

14.1. UN number: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Distillates (petroleum)

14.2. UN proper shipping name:

914.3. Transport hazard class(es):

14.4. Packing group: III

Hazard label: 9

M6Classification code:

Limited quantity: 5 L / 30 kg

Excepted quantity: E1
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Marine transport (IMDG)

14.1. UN number: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(Distillates (petroleum))

14.2. UN proper shipping name:

914.3. Transport hazard class(es):

III14.4. Packing group:

9Hazard label:

YesMarine pollutant:

Limited quantity: 5 L / 30 kg

Excepted quantity: E1

F-A, S-FEmS:

Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN number: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(Distillates (petroleum))

14.2. UN proper shipping name:

914.3. Transport hazard class(es):

III14.4. Packing group:

9Hazard label:

Limited quantity Passenger: 30 kg G

Y964Passenger LQ:

Excepted quantity: E1

964IATA-packing instructions - Passenger:

450 LIATA-max. quantity - Passenger:

964IATA-packing instructions - Cargo:

450 LIATA-max. quantity - Cargo:

14.5. Environmental hazards

yesENVIRONMENTALLY HAZARDOUS: 

14.6. Special precautions for user

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

The transport takes place only in approved and appropriate packaging.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

0 %2004/42/EC (VOC):

National regulatory information

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile 

work protection guideline' (94/33/EC). Observe employment restrictions 

under the Maternity Protection Directive (92/85/EEC) for expectant or 

nursing mothers.

Employment restrictions:

2 - water contaminatingWater contaminating class (D):
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15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H304 May be fatal if swallowed and enters airways.

H315 Causes skin irritation.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H319 Causes serious eye irritation.

H332 Harmful if inhaled.

H335 May cause respiratory irritation.

H400 Very toxic to aquatic life.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

EUH208 Contains dodecyl methacrylate. May produce an allergic reaction.

Data of items 4 to 8, as well as 10 to 12, do partly not refer to the use and the regular employing of the 

product (in this sense consult information on use and on product), but to liberation of major amounts in 

case of accidents and irregularities.

The information describes exclusively the safety requirements for the product(s) and is based on the 

present level of our knowledge.

The delivery specifications are contained in the corresponding product sheet.

This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the 

legal warranty regulations.

(n.a. = not applicable; n.d. = not determined)

Concawe Report 5/87 Health Aspects of Lubricants DGMK-Bericht 400-7.

Further Information

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety 

data sheet.)
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