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KARTA  CHARAKTERYSTYKI                          AVITA 
 

Zgodna z rozporządzeniem ( WE )nr 1907/2006  (REACH) , Załącznik II wraz z późniejszymi zmianami 

wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 2015/830 

 

                     KREM DO WYMION                     Wersja      :1 
                                     lawendowo tymiankowy 

1.1 Identyfikator produktu 

  Nazwa produktu                      : KREM DO WYMION lawendowo tymiankowy 

  Zastosowanie produktu          :  Preparat pielęgnacyjny dla zwierząt 

 

 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane 

Zidentyfikowane zastosowania 

Pielęgnacja zwierząt. Proces ręczny. 

                                                                  Zastosowania odradzane 

Nie są znane. 

 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

   Producent/Dystrybutor/        : AVITA Sławomir Rutz 

                                                       ul. Leśna 40 

                                                       86-031 Osielsko 

                                                       tel.+48 (52) 320 00 00 

                                                        

                                                       avita@avita.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

  Producent /Dystrybutor/Importer 

      Numer telefonu alarmowego          : (52) 320 00 00 ( 07.00 – 15.00  (w dni robocze) 

      Numer telefonu  Centrum 

      Informacji o Zatruciach                 : (42) 657 99 00, (42) 631 47 67 (24h na dobę ) 

 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

   Definicja produktu                : Mieszanina 

   Produkt ten jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. 

   Nie sklasyfikowano jako substancja niebezpieczna. 

                

   Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE 

     
   Zgodnie z powyższymi dyrektywami produkt nie wymaga klasyfikacji ani oznakowania. 

   Klasyfikacja tego wyrobu opiera się na ocenie toksykologicznej.       

   

    

 

    

2.2 Elementy oznakowania                                              

   Oznakowanie (Rozporządzenie (WE)nr 1272/2008 
   Nie sklasyfikowano jako substancja niebezpieczna. 
 

   

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

mailto:produkcja@avita.pl
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2.3 Inne zagrożenia 

  Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w 

klasyfikacji: 

  Nieznane. Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 

3.2 Mieszaniny 

 

Nazwa chemiczna 

składnika 

Nr WE 

  Nr CAS 

          

Klasyfikacja 

             Rozporządzenie  (WE)                     

               Nr 1272/2008 [CLP]    

 

Stężenie 

/Procent 

wag 

Wazelina 

 

      

 

Olejek lawendowy 

 

 

 

Olejek tymiankowy 

232-373-2 

8009-03-8 

 

 

289-995-2 

8000-28-0/90063-37-9 

 

 

 

284-535-7 

8007-46-3 

 

 

 H000-produkt nie sklasyfikowany jako 

stwarzający zagrożenie w myśl 

obowiązujących przepisów 

 

              Skin Irrit. 2 / H315 

              Skin Sens. 1 / H317 

              Asp. Tox. 1 / H304 

              Aquatic Chronic /H341 
            

             Flam Liquid.3 /H226           

              Asp.Tox.1/H304 

              Skin Corr.1 / H314 
             Skin Sens.1/H317 

             Aqutatic Chronic.3 /H412 

<100 

 

 

 

<1 

 

 

 

 

<1 

 

Produkt nie klasyfikuje się jako rakotwórczy, znany jest pełny proces rafinacji i surowce z których został 

otrzymany nie są rakotwórcze. 

4.1Opis środków pierwszej pomocy 

     Ogólna informacja: Żadne specjalne środki nie są wymagane 

 

 Wdychanie                                : Wyprowadzić na świeże powietrze, skonsultować się z lekarzem 

                                                      w przypadku złego samopoczucia. 

                                                       

 Kontakt z oczami                     : Otwarte oczy płukać dużą ilością bieżącej wody przez 10-15 minut. 

                                                   

 Kontakt ze skórą                     : Ogólnie produkt nie powoduje podrażnienia skóry. 

 

 

  Spożycie                                   : W razie spożycia nie wywoływać wymiotów. Zapewnić pomoc lekarską 

                                                       

 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

  Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na 

  środowisko znajduje się w sekcji 11, jeśli występują. 

 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym 

  Brak dostępnych danych      

5.1 Środki gaśnicze 

      Dwutlenek węgla, proszki i piany gaśnicze, rozpylona woda, piasek. 
      Nie stosować wody w zwartym strumieniu. Należy unikać jednoczesnego stosowania piany i wody na tę samą 

      powierzchnię. 

   

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

  Zagrożenia ze strony          :  Substancja nie jest łatwopalna ani palna. 

  substancji lub mieszaniny      

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
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  Niebezpieczne produkty    :  Podczas ogrzewania lub spalania mogą wydzielać się toksyczne opary 

   spalania                                 zawierające dwutlenek węgla.                                       

 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

      Stosować niezależny aparat oddechowy oraz odzież ochronną. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. 

      Unikać bezpośredniego kontaktu z uwolnionym materiałem. Usunąć źródła zapłonu, stosować środki 

       ochrony osobistej (ubranie ochronne i obuwie antypoślizgowe, szczelne okulary ochronne, rękawice       

       ochronne , maska oddechowa ) 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska .                               

      Zapobiec przedostaniu się gorącego produktu do rzek i innych zbiorników wodnych. Zastygły produkt może                                               

      zablokować kanalizację. W razie potrzeby poinformować odpowiednie władze. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. 
       Produkt przysypać niepalnym materiałem chłonnym (np. ziemia, piasek), zebrać do zamykanego pojemnika i przekazać 
       do zniszczenia. Zastygły produkt zebrać mechanicznie do zamykanego pojemnika i przekazać do zniszczenia. 

       W przypadku rozlania się produktu w wodzie, produkt szybko ostygnie i staje się stały, pływa na powierzchni wody. 

       Zbierać przez zgarnianie z powierzchni lub użycie innych odpowiednich środków mechanicznych.          

 6.4 Odniesienia do innych sekcji. 

       Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. 

      Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Nie palić podczas używania produktu. Myć ręce 

      po pracy z produktem. 

       

 7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 

       wzajemnych niezgodności 

 Wymagania względem           : Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie 

 pomieszczeń i pojemników      zamknięty. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych 

 magazynowych                         pojemnikach. 

 

 Temperatura 
 magazynowania                    : 0º C do 40º C 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

      Brak dostępnych danych. 

   

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

  Granice narażenia zawodowego        
         Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 

 

8.2 Kontrola narażenia 

  Odpowiednie techniczne środki kontroli       

  Środki techniczne                  : Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby    

                                                     kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.                

  Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 

  Środki zachowania higieny  :  Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

                                                     Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. 

                                                      

  Ochrona oczu/twarzy          : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne. 

  (EN 166) 

  Ochrona skóry              

    Ochrona rąk                       :Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne. 
  (EN 374)                                       

    Ochrona ciała                     : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne. 

  (EN 14605)                            

                                                

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
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 Ochrona dróg                       :Przy 

normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, 

nie jest potrzebna maska 

   oddechowych                        oddechowa. Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(EN 143, 14387)                       zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena 
                                                       ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany 

                                                       podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu 

                                                       i limitów bezpieczeństwa pracy wybranej maski. 

   Zagrożenia termiczne        : Nie dotyczy. 

   Kontrola narażenia            : Należy rozważyć odgrodzenie zbiorników służących do przechowywania. 

   środowiska                           

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

  Wygląd 

 Stan fizyczny                         : Mazista pasta 

 Kolor                                      : Biały 

 Zapach                                   : Zapach charakterystyczny dla użytych olejków 

 pH                                           : 6 [Stęż. (%w/w):100%] 

 Temperatura                          : 38-60 (ºC) 

 topnienia/krzepnięcia 

 

 Temperatura początku         : Nie dotyczy. 

 wrzenia i zakres wrzenia            

 Temperatura zapłonu           : Nie dotyczy. Nie podtrzymuje palenia. 

                                                     

 Szybkość parowania             : brak dostępnych danych 

 Palność (ciało stałe, gaz)       : brak dostępnych danych 

   Czas spalania                       : brak dostępnych danych 

   Prędkość spalania               : brak dostępnych danych 

 Granice palności lub             : brak dostępnych danych 

 wybuchowości: górna/dolna 

 Prężność par                           :brak dostępnych danych 

 Gęstość pary                           :brak dostępnych danych 

 Gęstość względna w 20 st.     :0,82g/cm3 

 Rozpuszczalność                    : w rozpuszczalnikach organicznych, w wodzie bardzo znikoma. 

 

 Współczynnik podziału         : brak dostępnych danych 

 n-oktanol/woda 

 Temperatura samozapłonu   : brak dostępnych danych 

 Temperatura rozkładu          : brak dostępnych danych 

 Lepkość                                   : brak dostępnych danych 

 Właściwości wybuchowe       : Nie dotyczy 

 Właściwości utleniające        : Nie została sklasyfikowana jako utleniająca. 

 

9.2 Inne informacje 

  Brak dodatkowych informacji. 

 

10.1 Reaktywność                   : Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. 

                                                   
 

10.2 Stabilność chemiczna     : Produkt jest trwały w warunkach normalnych. 

 

10.3 Możliwość                        : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią 

 występowania                            niebezpieczne reakcje. 

niebezpiecznych reakcji    
 

10.4 Warunki, których           : Nie są znane. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
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należy unikać 

 

10.5 Materiały niezgodne       : Nie są znane. 

 

10.6 Niebezpieczne                 : W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien 

produkty rozkładu                    nastąpić niebezpieczny rozkład produktu. 

 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

 Toksyczność ostra 

                                                 
ostra toksyczność droga pokarmowa :   LD50( szczur)  5000mg/kg 

ostra toksyczność  przez drogi oddechowe : brak dostępnych danych 

ostra toksyczność po naniesieniu na skórę :   LD50 (szczur) >2000 mg/kg   

                                                             

 

Działanie drażniące/działanie żrące : Nie drażni 

Działanie uczulające              : Nie uczula 

Działanie mutagenne             : Nie wykazano badania mutagennego 

Właściwości rakotwórcze      : Nie wykazano działania rakotwórczego 

Szkodliwe działanie na rozrodczość      : Dla produktu nie ma dostępnych danych. 

Teratogeniczność                   : Dla produktu nie ma dostępnych danych. 

Informacje o możliwych       : Dla produktu nie ma dostępnych danych. 

 drogach narażenia 

Skutki środowiskowe               Dla tego produktu nie znane są efekty etoksyczne. 

 

12.1 Toksyczność   :  Dla produktu nie ma dostępnych danych. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: Nie ulega łatwo rozkładowi z powodu niskiej rozpuszczalności w 

                                                                 wodzie 

12.3 Zdolność do bioakumulacji:  Dla produktu nie ma dostępnych danych. 

12.4Mobilność w glebie               :  Dla produktu nie ma dostępnych danych.   

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 Ocena                                           : Składniki produktu nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z 

załącznikiem XIII. 

                                                         

12.6 Inne szkodliwe skutki  : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 

        działania 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów    

                  

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 9Dz.U.2013 poz..21) ze zmianami 

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz.U.2013, poz.888) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 Nr 112, 

poz. 1206) 

 

 

  Europejski katalog odpadów: 16 03 06– organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 

  

Niszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów. 

Zapobiegać przedostaniu się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych, gleb i kanalizacji. 

 

ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA 

14.1 Numer UN (numer ONZ)                 : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN:Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
14.3 Klasa (-y)zagrożenia w transporcie : Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne SEKCJA 12: Informacje ekologiczne SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
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14.4 Grupa 

pakowania                              :Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
14.5 Zagrożenia dla środowiska: 

       Zagrażający środowisku: Nie 
 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: Nieznane 

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

      Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska 

specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

  Rozporządzenie UE (WE)Nr 1907/2006 (REACH) 

    Załącznik XIV- Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń 

      Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy 

        Nie dotyczy 

     Ograniczenia dotyczące      :  Nie dotyczy 

     produkcji,wprowadzania 

     do obrotu i stosowania 

     niektórych 

     niebezpiecznych 

     substancji, preparatów 

     i wyrobów 

 

Inne przepisy UE 

Wykaz europejski - nieokreślony 

Przepisy krajowe 

Polska 

Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z późniejszymi zmianami 

oraz rozporządzeniami. 

Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki ( wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami): 

-Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych ( Tekst jednolity z 2009r., Dz.U.z 

2001 r. nr152, poz. 1222), 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 

substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Z 2003r. Nr 171, poz. 1666), z późniejszymi zmianami, 

-Tabela 3.2 załącznika VI Rozporządzenia PeiR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (…) GHS 

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych, 

-Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 

(Dz.U.z 2002r. Nr 194, poz.1629 oraz z 2003r. Nr 207, poz.213 i 214), 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.z 2002r. Nr 217, 

poz.1833 z późniejszymi zmianami), 

-Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz.638) 

z rozporządzeniami, 

-Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001r. Nr 63 poz.639), 

-Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH. 

 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego.   

          Nie dotyczy 

 

Pełny tekst zwrotów H 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych SEKCJA 16: Inne informacje 
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H 226                                              :Łatwopalna ciecz i pary. 

H 304                                              :Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H 314                                              :Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. 

H 315                                              :Działa drażniąco na skórę. 

H 317                                              :Może powodować reakcję alergiczną skóry 

H 341                                              :Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne < podać drogę narażenia ,jeżeli 

                                                         definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia  nie powoduje zagrożenia> 

H 412                                              :Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

Skróty i akronimy                        :ADR = Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowych Przewozów 

                                                         Niebezpiecznych Towarów Transportem Drogowym 

                                                         ATE = Szacunkowa toksyczność ostra 

                                                         CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

                                                         ( Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008) 

                                                         DEL =Poziomy oddziaływania wtórnego 

                                                         DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian 

                                                         EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia 

                                                         IPEC= Stężenia przy których podawane są oddziaływania 

                                                         PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku 

                                                         RRN= Numer rejestracyjny REACH 

                                                           

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: 

Aktualizacja ogólna 

 

Data wydruku                            : 14.05.2019 

Data wydania/Aktualizacja      : 14.05.2019 

(data) 

 

 

Wersja                                        :  1 

 

Informacja dla czytelnika 

 

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki są zgodne z naszym poziomem wiedzy na dzień publikacji. 

Opracowanie to jedynie wskazówka dla bezpiecznego używania, magazynowania, transportu i usuwania na 

wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


