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 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu NATURECHEM* GMHS 
Synonimy: Octadecanoic acid, hydroxy-, monoester with 1,2,3-propanetriol, Hydroxyoctadecanoic acid, monoester 

with glycerol 
Numer według klasyfikacji 
chemicznej: 

1323-42-8 

REACH numer rejestracyjny: 01-2120768128-47-0000 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
ochrona osobista 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Vertellus LLC 
201 North Illinois Street, Suite 1800 
Indianapolis, Indiana 46204  USA 
1-336-292-1781 

Nur Vertreter für EU REACH Registrierung: 
Vertellus Specialties UK Ltd.  
Seal Sands Road, Seal Sands  
Middlesbrough, TS2 1UB England 
Phone: +44 1642 546 546 

Adres e-mail: sds@vertellus.com 
1.4. Numer telefonu alarmowego Vertellus:  1-336-292-1781 

CHEMTREC (USA):   +1-800-424-9300 (collect calls accepted) 
CHEMTREC (International):  +1-703-527-3887 (collect calls accepted) 
NRCC (China):  +86 25 85477110 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny (Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, 29 CFR 1910.1200 oraz Globalnie 
Zharmonizowany System)         

Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 

2.2. Elementy oznakowania 
Sygnał słowa: Nie wymagane 
Zagrożenia środki ostrożności: Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
Zapobieganie środki ostrożności: Uwaga: Te środki ostrożności nie są przewidziane przez rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 jak 

ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z niniejszą dyrektywą. Po 
stosowaniu umyü ręce wodą z mydłem. Nosić rękawice ochronne, Odzież ochronna, ochrona 
oczu i twarzy ochrony. Jeśli połykać, w oczy, na skórę lub wdychane wywołanie centrum zatruć 
lub lekarzem, jeżeli źle się poczujesz. W przypadku wdychania, usunąć poszkodowanego na 
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w wygodnej pozycji do oddychania. Zdjąć 
zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Przechowywać w miejscu dobrze 
wentylowanym. Przechowywa4 pojemnik szczelnie zamkniety. 

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

3.1. Substancje or 3.2. Mieszaniny 
Składnik Numer CAS Stężenie (% 

masy) 
Numer we Spis CLP / 

załącznik VI 
Klasyfikacja UE CLP 

(1272/2008) 
Glyceryl monohydroxystearate 1323-42-8 ~ 100 215-355-9 Nie umieszony w 

wykazie. 
Oraz nie niebezpieczne 

UWAGA: Patrz sekcja 8 ekspozycji limitu danych dla tych składników. Patrz sekcja 15 o tajemnicy handlowej (w stosownych 
przypadkach).  

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Kontakt ze skórą: Umyć wodą z mydłem. Uzyskać pomoc lekarską Jeśli podrażnienie rozwija się lub utrzymuje się. 
Kontakt z oczami: Natychmiast przemyć oczy obfitą ilością wody przynajmniej przez 15 minut, od czasu do czasu unosząc 

powieki. Przemyć oczy wodą przez co najmniej 15 minut. w przypadku wystąpienia podrażnienia zasięgnąć 
porady lekarza. 

Drogi oddechowe: Swoiste leczenie jest konieczne, ponieważ materiał ten nie jest prawdopodobne, abybyć niebezpieczne przy w
dychaniu. 
Jeśli narażone na nadmierne poziomy wynieść na świeże powietrze i uzyskać pomoc medyczną jeśli kaszel lu
b innych objawów rozwijać. 

Połknięcie: ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC MEDYCZNĄ. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie. NIE wywoływać 
wymiotów. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Ostra: Mimo, że zaobserwowano, że skutki zdrowotne związane z tego związku są minimalne, jak z każdej substancji 

chemicznej za pomocą odpowiednich środków ostrożności podczas obsługi. 
Skutki opóźnione: Nieznane. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 
Uwaga do lekarza: Brak szczegółowych wskazań. Leczenie powinno się opierać na opinii lekarza w odpowiedzi na reakcje 

pacjenta. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki 
gaśnicze Media: 

 Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, Pianki alkoholu, Natrysk wodny 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Niebezpieczne produkty 
spalania: 

Dym Dwutlenek węgla, tlenek węgla 

Możliwości wybuchu pyłu: Nie dotyczy. 
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Palność specjalnych 
zagrożeń: 

Nie dotyczy. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Podstawowe ogień walki 
wytycznych: 

Ewakuować teren i zwalczać ogień z bezpiecznej odległości. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Procedury ewakuacji: Izolowanie obszaru zagrożenia i odmowy wpuszczenia personelowi niepotrzebne i bezbronny. 

Specjalne instrukcje: Patrz sekcja 8 zalecenia ochrony osobistej. Usuń wszystkie zanieczyszczoną odzież, aby zapobiec 
dalszemu absorpcji. Odkażania dotkniętych personelu przy użyciu procedury udzielania pierwszej 
pomocy w sekcji 4. Skórzane buty, które zostały nasycone musi być odrzucone.   

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiec zwalnia do gleby, kanalizacji, kanałów i dróg wodnych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Nie wolno rozlany produkt do wprowadź publiczny kanalizacji lub otwarcia dróg wodnych. 
Próżni, złom lub miarka materiał do pojemnika na odpady chemiczne Usuwać materiał zgodnie ze standardową praktyką dotyczącą usuwania 
potencjalnie niebezpiecznych substancji, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa federalnego, stanowego lub lokalnego. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Odnoszą się do sekcji 8 informacji o wyborze indywidualnego wyposażenia ochronnego. Się w rozdziale 13 o produkt, chłonne i czyste 
instrukcje usuwania materiału. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Środki ostrożności dla 
unikalnych zagrożeń: 

Nie dotyczy. 

Praktyki w celu 
zminimalizowania ryzyka: 

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas wykonywania konserwacji na skażonego 
wyposażenia. Myć ręce dokładnie przed jedzeniem lub palenie po tego materiału. Nie jeść, pić i palić w 
pracy. Uniknąć kontaktu z nieodpowiednimi materiałami. Unikać wycieki i trzymać z dala od kanalizacji. 
Uchwyt w sposób, aby uniknąć wytwarzania aerozoli, oparów lub tumanów kurzu.   

Wyposażenie specjalne: Nie dotyczy. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 
Środki ostrożności przy 
przechowywaniu & zalecenia: 

Stosować odpowiednią wentylację. Zamknąć pojemnik, gdy nie jest używany. 

Reakcje niebezpieczne 
niezgodności: 

Żadne znane 

Niezgodności z materiałów 
budowlanych: 

nieznane 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
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Jeśli ocena bezpieczeństwa chemicznego została zakończona w scenariuszu narażenia jest załączony jako załącznik do tej charakterystyki. 
Odnoszą się do niniejszego załącznika, dla konkretnych ekspozycji scenariusz kontroli parametrów dla zastosowań zidentyfikowanych w sekcji 
1.2. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Dopuszczalnej wartości narażenia 
zawodowego: 

Nie dotyczy. 

Metoda monitorowania powietrza: Nie jest wymagane 

8.2. Kontrola narażenia 
Również zobacz załącznik do tego SDS (jeśli dotyczy) dla konkretnych ekspozycji scenariusz kontroli. 
Inne techniki kontroli: Wszystkie operacje powinny być prowadzone w warunkach dobrze wentylowanym. Należy lokalnej 

wentylacji wyciągowej.   
Osobiste wyposażenie 
ochronne: 

Nieprzepuszczalne rękawice (EN374), buty i ubranie (EN14605), gogle chemiczne lub osłona na twarz, 
jeśli jest to konieczne, oraz zatwierdzony respirator na chemikalia (Półmaska (EN140) lub pełna 
powierzchnia (EN136)) lub aparat oddechowy zasilany powietrzem 

Uwaga respiratora: Przestrzegać przepisów OSHA do stosowania respiratora (29 CFR 1910.134). Respiratory filtrowania 
powietrza nie może służyć w atmosferach niedoborem tlenu. 

Zagrożenia termiczne: Nie dotyczy. 
Kontrola narażenia środowiska: Poziom ochrony i wymagane typy kontroli będą zróżnicowane w zależności od potencjalnych warunków 

ekspozycji. Wybrać kontrole w oparciu o ocenę ryzyka lokalnych okoliczności. W przypadku kiedy 
użytkownik generuje pył, opary, gazy, opary lub mgły, stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi 
oparów lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia mieściła się poniżej 
wszelkich limitów zalecanych lub biegłych. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Wygląd, stan & zapach 
(temperatura otoczenia): 

Off biała substancja stała. 

Ciśnienie pary: Nie dostępnych danych. Szybkość parowania: < 1 (Butyl Acetate = 1) 
Ciężar lub gęstości: 1.1@20°C Gęstość pary (powietrze = 1): Cięższe niż powietrze. 
Wrzenia: 485 °C Punkt topnienia / 

krzepnięcia: 
69 °C 

Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny Współczynnik podziału 
oktanol / woda współczynnik: 

Est. log Kow = 5.08 @20°C 

pH-Wert: Nie dostępnych danych. Próg zapachu: Nie dostępnych danych.  
Lepkość: Solid @ 25°C Temperatura samozapłonu: Nie dostępnych danych. 

Zapłonu i metoda: 474°F (246°C)  Granic zapłonu: Nie dotyczy.  
Palność (ciała stałego, gazu): Nie dostępnych danych. Temperatura rozkładu: Nie dostępnych danych. 
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Właściwości wybuchowe: Nie jest substancją 
wybuchową. 

Właściwości utleniające: Nie utleniaczem. 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność Niesklasyfikowany jako niebezpiecznie reaktywny. 

10.2. Stabilność chemiczna Substanja stabilna 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Polimeryzacji nie może występować 

10.4. Warunki, których należy unikać Materiały niezgodne 

10.5. Materiały niezgodne Żadne znane 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu Dwutlenek węgla, tlenek węgla; Dym 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Ostre doustne LD50: > 5000 mg/kg (rat) 
Ostre skórne LD50: Nie dostępnych danych. 

Ostra wdychanie LC50: Nie dostępnych danych.  
Podrażnienie skóry: Zasadniczo nie-działa drażniąco na skórę. 

Kontakt z oczami: Może powodować lekkie podrażnienie. 
Uczulenie skóry: Nie uczula. 
Mutagenność: Bez oznak skutków mutagennych 
Toksyczność reprodukcyjnego / 
rozwojowych: 

Nie ma dowodów wpływu na rozrodczość 

Rakotwórczość: Materiał nie jest wymieniany przez IARC, NTP oraz OSHA jako środek rakotwórczy. Brak badań, które 
wskazywałyby na rakotwórczość materiału. 

Narządów docelowych: Nie znane 
Aspiracja: Nie zagrożenie przy aspiracji. 
Podstawowych dróg narażenia: Kontakt ze skórą i absorpcja, kontakt z oczami i wdychanie. Spożycie nie jest prawdopodobną główną 

przyczyną narażenia na materiał. 
Najważniejsze ostre i opóźnione 
objawy oraz skutki narażenia 

Mimo, że zaobserwowano, że skutki zdrowotne związane z tego związku są minimalne, jak z każdej sub
stancji chemicznej za pomocą odpowiednich środków ostrożności podczas obsługi.  Skutki opóźnione: 
Nieznane. 

Dodatek lub Synergistic efekty: Nieznane.  

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
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12.1. Toksyczność LC50 (96-hr ) Brachydanio rerio (Zebra fish) =  10000 mg/L 
NOEC (24-hr)  Daphnia magna =  100 mg/L 
NOEC (72-hr) Pseudokirchneriella subcapitata =  100 mg/L 

12.2. Trwałość i zdolność do 
rozkładu 

Biodegrades at a moderate rate.   

12.3. Zdolność do bioakumulacji Biokoncentracji nie może występować.    

12.4. Mobilność w glebie Materiał ten powinien mieć zasadniczo nie mobilności w glebie. Silnie pochłania dowiększości typów gle
by. 

12.5. Wyniki oceny właściwości 
PBT i vPvB 

Substancja ta nie jest PBT lub vPvB. 

12.6. Inne szkodliwe skutki 
działania 

Brak danych.   

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Liczba odpadów EPA USA: Inne niż niebezpieczne 
Klasyfikacja odpadów: (Na 
przepisach amerykańskich) 

Odpady mogą być sklasyfikowane jako "specjalne" lub niebezpiecznych za przepisypaństwowe. 

Unieszkodliwiania odpadów: Uwaga: Generator jest odpowiedzialny za prawidłowe charakterystyka odpadów. Przepisy państwa 
odpady niebezpieczne może się znacznie różnić od przepisów federalnych.  Pozbycie się tego 
materiału, odpowiedzialnie i zgodnie ze standardową praktyką do usuwania materiałów potencjalnie 
niebezpiecznych wymagane przez stosowne przepisy międzynarodowe, krajowe, regionalne, 
państwowe lub lokalne oraz obowiązek ochrony środowiska zasad opieki. NIE wyrzucać do żadnych 
kanałów ściekowych, na ziemi, lub do innego akwenu wodnego. Do dyspozycji we Wspólnocie należy 
stosować kod odpowiedniej klasyfikacji według Europejskiej Wspólnoty listy odpadów. Należy 
zauważyć, że przepisami dotyczącymi usuwania można również stosować do pustych pojemników i 
sprzętu rinsates. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Poniższe informacje dotyczą wszystkich środków przewozowych (kropka / IATA / ICAO / IMDG / ADR / RID / ADN), chyba że zaznaczono 
inaczej: 
14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy 14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN 
Chemicals, n.o.s. (NATURECHEM® GMHS) 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 
transporcie 

Nie dotyczy 14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy 
Ameryka Północna Przewodnik 
awaryjne numery: 

Nie dotyczy IMDG EMS: Nie dotyczy;  

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

Nie dotyczy. 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 
Chemicznych list: Stan: 

USA TSCA: Umieszony w wykazie.  EINECS: 215-355-9 
Canada(DSL/NDSL): DSL Japonia: 2-2724X 
Korea: KE-20759 Australia: Umieszony w wykazie.   
Chiny: Umieszony w wykazie.    Filipiny: Nie umieszony w wykazie. 
Tajwan: Umieszony w wykazie.   Nowa Zelandia: Umieszony w wykazie.   

Niemiecki wody zagrożenia 
klasyfikacji: 

WGK 1 - niskie zagrożenie wodą 

SARA 313: Nie umieszony w wykazie.  
Ilości objętych obowiązkiem 
sprawozdawczym: 

Nie dotyczy. 

Inne Oferty Regulacyjne: Nie dotyczy. 
HMIS IV: 

 

NFPA: 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie dotyczy. 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Źródła danych: Dane własne firmy i wiedzy, Portal e-chem i Sci-Finder. 
Metoda klasyfikacji: Na podstawie danych z badań 

Zasady pomostowe - podobną substancję 
Modelowania QSAR 

Legenda skrótów: 

ACGIH = Amerykańska Konferencja rządowych higienistki przemysłowych. 
CAS = Chemical Abstract Service. 
WSO = Kodeks przepisów federalnych. 
DSL/NDSL = krajowy wykaz substancji lista/zagranicznych substancji. 
WE = Wspólnoty Europejskiej. 
EINECS = Europejski wykaz istniejących komercyjnych substancji 
chemicznych. 
ELINCS = Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych. 
UE = Unii Europejskiej. 
GHS = globalnie zharmonizowanego systemu. 
LC = stężenie śmiertelne. 

LD = dawka śmiertelna. 
NFPA = krajowego stowarzyszenia ochrony przeciwpożarowej. 
NIOSH = Narodowy Instytut bezpieczeństwa i higieny pracy. 
NTP = Program Narodowego toksykologii. 
OSHA = administracji zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
PEL = Limit dopuszczalnego narażenia. 
RQ = ilość objętego obowiązkiem sprawozdawczym. 
SARA = Superfund zmiany i ustawy Reauthorization z 1986. 
TLV = próg wartości dopuszczalnej. 
WHMIS = System informacji materiałów niebezpiecznych w miejscu 
pracy. 

Ważna Uwaga: Należy pamiętać, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie jest urządzone bez żadnego rodzaju gwarancji. 
Użytkownicy powinni rozważyć te dane tylko jako dodatek do innych informacji zebranych przez nich i musi zrobić niezależnych oznaczeń 

0 

1 

1 

0 
1 

1 
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zgodności i kompletność informacji ze wszystkich źródeł, aby zapewnić właściwe wykorzystanie i usuwania tych materiałów oraz 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i klientów. Odbiorców proszeni są o potwierdzenie przed potrzeba, że informacje są aktualne, 
zastosowanie i odpowiedni do ich sytuacji. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zmienić bez uprzedniego powiadomienia. 
TEN ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE. 

Data zmiany: 17 Sep 2018 Oryginalny Data wydania: 6 August 1986 
Wystawione przez: Regulatory Management Department Email: SDS@Vertellus.com 
Szczegóły zmian: Zaktualizowano, aby uwzględnić informacje rejestracyjne w systemie REACH. 


