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KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 

Data zmiany: 20 grudnia 2019 

Zastępuje: 24 września 2012 

Wersja polska: 01. stycznia 2018 

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 

przedsiębiorstwa  

1.1 Identyfikator produktu Olej Lniany 

Numer rejestru REACH Zwolnione z obowiązku rejestracji 

Numer CAS 8001-26-1 

Numer EC 232-278-6 

1.2 Istotne zidentyfikowane 

zastosowania substancji lub 

mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane 

Do rozcieńczania farb na bazie oleju lnianego lub 

pokrywania malowanych i niemalowanych powierzchni. 

Ta karta charakterystyki produktu ma zastosowania 

zarówno do surowego i gotowanego oleju lnianego 

Deskryptor sektora stosowania- SU: 

SU19 Budownictwo i roboty budowlane 

SU20 Opieka zdrowotna 

SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa 

domowe (= ogół społeczeństwa = konsumenci) 

SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna 

(administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło) 

Kategoria chemiczna produktu: PC9a powłoki, farby, 

rozcieńczalniki, środki do usuwania farb 

Deskryptor kategorii procesów [PROC]: PROC10 

nakładanie pędzlem lub wałkiem 

Deskryptor kategorii uwalniania do środowiska:  

ERC 8C Zastosowanie szeroko rozproszone, w 

pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do 

matrycy lub na nią 

ERC 8F Zastosowanie szeroko rozproszone, w 

pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do 

matrycy lub na nią 

1.3 Dane dotyczące dostawcy 

karty charakterystyki 

 

Dostawca/Importer EU Allbäck Linoljeprodukter AB 

Adres Östra Balkåkravägen 18 

SE-271 91 Ystad 

Sweden 

Numer telefonu +46-411-602 02 

Osoba kontaktowa Sonja Allbäck 

e-mail allback@allbackpaint.com 

1.4 Numer telefonu 

alarmowego 

Straż pożarna i pogotowie ratunkowe: 112 

Informacja toksykologiczna: 

Warszawa:(22) 619 66 54, Poznań: (61) 847 69 46 

Gdańsk: (58) 682 04 04, Kraków: (12) 411 99 99 

Karta charakterystyki wydana przez Cogitago - Michał, Pawły 2, 14-520 Pieniężno, Polska,  

ago@agohome.pl 

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
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Nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla zdrowia lub środowiska. 

2.2 Elementy oznakowania 

Piktogramy zagrożenia nie są wymagane. 

Inne oznaczenia zgodnie z klasyfikacją DSD 

„Bejce do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, kategoria f, LZO ,38 g/l. wartości graniczne faza II, od 

2010.” 

EUH210. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

 

2.3 Inne zagrożenia 

Ryzyko wystąpienia samozapłonu łatwo absorbujących materiałów organicznych nasączonych olejem 

lnianym (np. bawełniane szmaty). Utlenianie, które powoduje wzrost temperatury, może wystąpić nawet 

w temperaturze pokojowej, ale podwyższona temperatura zwiększa ryzyko.  

Section 3: Skład/informacja o skłanikach 

ECno CASno REACH Nazwa składnika Stężenie 

%m/m 

Klasyfikacja Com. 

232278-6 8001- 

26-1 

Patrz punkt 16 Olej lniany 100 % - - 

240-085-3 15956- 

58-8 

nieznane sól manganowa 

kwasu 2-

Etyloheksanowego 

(występuje tylko 

w oleju 

gotowanym) 

0,07 

mg/litr  

CLP: Eye Irrit. 

2 H319, 

Repr. 2 H361 

(po spożyciu) 

(H361d), 

STOT RE 2 

H373 

(efekty 

neurologiczne) 

(wdychanie) 

H373 

Aquatic 

Chronic 2 

H411 

 DSD: 

Xi;R36 - 

Xn;R48/20/22 

-R63 - 

N;R51/53 

 

Znaczenie skrótów: 

CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU-nr (Einecs- lub Elincs) = European Inventory of Existing 
Commercial Chemical Substances lub European LIst of Notified Chemical Substances, DSD = Dangerous Substance 

Directive. CLP = Regulation Classification and Labelling of Packages. 
Zawartość:; %, %m/m, %vol/m, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, m%, vol%. 
WEL = product ma limit narażenia w środ. pracy, PBT = product zadeklarowany z uwagi na obecność PBT- lub vPvB 

Komentarz: 

Olej lniany zawiera głównie naturalne triglicerydy z kwasu oleinowego, linolowego, palmitynowego, 

linolenowego i stearynowego. CAS 8554-56-3 jest również dostępny dla produktu. 

Zwroty określające zagrożenie w postaci zwykłego tekstu, patrz punkt 16. 
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Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy  
 4.1 Opis środków pierwszej pomocy:  

Przy wdychaniu Nie dotyczy, z wyjątkiem przypadku rozpylania 

produktu. Jeśli wystąpi podrażnienie dróg oddechowych, 

przenieść się na świeże powietrze i odpocząć. 

Przy kontakcie ze skórą Umyć się wodą z mydłem lnianym 

Przy kontakcie z oczami Usunąć soczewki kontaktowe. Przepłukiwać oczy przez 

kilka minut. Jeśli objawy utrzymują się, należy zgłosić się 

do lekarza. 

Przy połknięciu: Wypić dużą ilość mleka. Produkt jest środkiem 

przeczyszczającym w dużych ilościach, ale nie ma 

ryzyka zatrucia. 

4.2 Najważniejsze objawy i 

skutki, zarówno ostre, jak i 

opóźnione 

 

Wdychanie Może powodować przejściowe podrażnienie dróg 

oddechowych. 

Kontakt ze skórą  Nie działa na skórę. 

Kontakt z oczami Może powodować przemijające lekkie podrażnienie. 

Spożycie Środek przeczyszczający po spożyciu. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej 

natychmiastowej pomocy lekarskiej i 

szczególnego postępowania z 

poszkodowanym 

Dostęp do wody do ew. płukania oczu w miejscu pracy. 

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

 

a. Odpowiednie  

b. Nieodpowiednie  

a. Gasić pianą, dwutlenkiem węgla, proszkiem gaśniczym 

lub natryskiem wodnym w zależności od tego, co się pali 

b. Piana zawierająca substancje szkodliwe dla 

środowiska. 

5.2 Szczególne zagrożenia 

związane z substancją lub 

mieszaniną: 

Ryzyko samozapłonu szmat i innych materiałów łatwo 

absorbujących nasączonych olejem lnianym (odpady 

bawełny lub szmat). Utlenianie powoduje wzrost 

temperatury. 

5.3 Informacje dla straży 

pożarnej: 
Jeśli to konieczne założyć aparat oddechowy z 

zamkniętym obiegiem powietrza.  

 

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego 

uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki 

ostrożności, wyposażenie 

ochronne i procedury w 

sytuacjach awaryjnych 

 

6.1.1. Dla osób nienależących do 

personelu udzielającego pomocy 

wodą. 

W sprawie osobistego wyposażenia ochronnego patrz 

punkt 8. Myć skórę lub zanieczyszczone ubrania 

6.1.2 Dla służb ratowniczych Mycie wodą 

6.2 Środki ostrożności w 

zakresie ochrony środowiska: 

Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji. 
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6.3 Metody i materiały 

zapobiegające 

rozprzestrzenianiu się skażenia i 

służące do usuwania skażenia: 

6.3.1. Zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się 

Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub 

neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne 

miejsce. Małe ilości można zmywać wodą. Produkt łatwo 

ulega biodegradacji. 

6.3.2 Zalecane środki czyszczące 

6.3.3 Niezalecane środki 

 

6.4 Odniesienie do innych sekcji Środki ochrony osobistej: patrz pkt. 8. Informacje 

dotyczące usuwania odpadów patrz pkt. 13. 

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 

magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności 

dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

Unikaj rozlania i zapobiegaj przedostaniu się dużych 

ilości produktu do kanalizacji lub wód powierzchniowych. 

Unikaj jedzenia, picia i palenia w miejscu pracy. Myć ręce 

po użyciu produktu. Zdjąć zabrudzoną odzież przed 

posiłkami. 

7.2 Warunki bezpiecznego 

magazynowania, w tym 

informacje dotyczące wszelkich 

wzajemnych niezgodności: 

Przechowuj produkt w temperaturze pokojowej. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i z dala 

od jedzenia. 

7.3 Specyficzne zastosowania Brak 

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  

8.1 Parametry dotyczące kontroli: 

Krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, EH40, 2005 z aktualizacjami 

Brak wartości ekspozycji w miejscu pracy dla oleju lnianego. 

 PNEC i DNEL / DMEL nie są ustalone dla oleju lnianego 

Biologiczne wartości graniczne Brak 

Zalecana procedura nadzoru Brak 

8.2 Kontrola narażenia 

8.2.1 Środki techniczne Brak 

8.2.2 Środki ochrony 

indywidualnej 

 

Ochrona oczu I twarzy Brak. Przy nakładaniu natryskowym założyć okulary 

ochronne. 

Ochrona skóry 

a) Ochrona rąk (materiał, 

grubość, czas przebicia)  

b) Inna ochrona 

a. Brak 

b. Zwykłe ubranie robocze 

Ochrona dróg oddechowych W przypadku natryskiwania produktu należy użyć 

półmaski z filtrem cząstek P2. 

8.2.3 Kontrola narażenia 

środowiska.: 

Unikać dużego wycieku do wód powierzchniowych lub 

kanalizacji 

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
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9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia ciecz 

Zapach Charakterystyczny dla oleju lnianego 

pH 8.5-9 

Temperatura topnienia / 

temperatura krzepnięcia 

Ok. -19 ºC 

Temperatura wrzenia i zakres 

wrzenia 

Ok. 316 ºC 

Temperatura zapłonu 206 ºC 

Szybkość parowania Nie określono 

Łatwopalność Nie określono 

Temperatura samozapłonu 343 ºC 

Górna / dolna granica palności 

lub wybuchowości 

Nie określono 

Prężność par Nie określono 

Gęstość par Nie określono 

Gęstość względna 0.99 kg/l 

Rozpuszczalność Olej lniany tworzy emulsję z wodą. Niska rozpuszczalność 

w wodzie <1 g / l. Produkt jest częściowo rozpuszczalny 

w kilku rozpuszczalnikach, ale nie zaleca się mieszania go 

z rozpuszczalnikami organicznymi. 

Współczynnik podziału oktanol / 

woda 

Nie określono 

Temperatura rozkładu Nie określono 

Lepkość Nie określono 

Własności wybuchowe Brak 

Własności utleniające Brak 

Zawartość LZO < 38 g/l 

9.2 Inne informacje 

Współczynnik emisji, lotne 

związki organiczne, TVOC 

64 ǋg / (m2xh) po 4 dniach suszenia farby olejnej lnianej 

(czysty olej lniany nie był testowany), 18 μg / (m2 xh) po 

26 tygodniach suszenia. 

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność Produkt nie jest reaktywny podczas normalnego 

magazynowania 

10.2 Stabilność chemiczna Stabilny w warunkach normalnych 

10.3 Możliwość występowania 

niebezpiecznych reakcji 

Brak 

10.4 Warunki, których należy 

unikać 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej normalnej 

temperatury pokojowej. 

10.5 Materiały niezgodne Silne kwasy, zasady I utleniacze 

10.6 Niebezpieczne produkty 

rozkładu 

Brak 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 
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11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

a) Ostra toksyczność 

Kontakt krótkotrwały: Olej lniany LD50, szczur> 15000 mg / kg masy ciała. 

Połknięcie: Produkt jest prawdopodobnie łagodnym środkiem przeczyszczającym, a spożycie 

niewielkich ilości nie daje żadnych objawów. 

Wdychanie: LC50 / 4h) <20 mg / l (IMO). Nieistotne. Tylko ryzyko podczas natryskiwania produktu. 

Produkt może w tym przypadku powodować niewielkie podrażnienie dróg oddechowych. Kontakt z 

oczami: Może powodować lekkie przejściowe podrażnienie w kontakcie z oczami 

Kontakt ze skórą: Nie wywiera żadnego wpływu na skórę  

Długotrwałe narażenie: 

Spożycie: Brak znanych skutków, ale spożycie w małej ilości prawdopodobnie nie będzie miało żadnego 

niepożądanego działania.  

Wdychanie: W przypadku rozpylania produktu łagodne podrażnienie dróg oddechowych. 

Kontakt z oczami: Powtarzające się narażenie może powodować podrażnienie oczu, ale 

prawdopodobnie nie pozostawia żadnego wpływu na oczy. 

Kontakt ze skórą: Powtarzający się kontakt może wysuszać skórę i powodować podrażnienie lub 

wyprysk atopowy, ale w normalnych warunkach ryzyko jest niskie. 

b) Działanie żrące / drażniące na skórę: Produkt nie działa żrąco na skórę. 

c) Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu: 

Produkt nie powoduje poważnego uszkodzenia oczu lub podrażnienia oka. 

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Produkt nie uczula. Nie ma znanego 

działania uczulającego oleju lnianego, ale nie znaleziono danych. e) Działanie mutagenne na komórki 

rozrodcze: Brak znanych skutków. 

f) Rakotwórczość: Brak znanych skutków. 

g) Działanie szkodliwe na rozrodczość: Brak znanych efektów. 

h) ekspozycja pojedyncza STOT Brak znanych efektów. 

i) Ekspozycje powtarzane metodą STOT Brak znanych efektów. 

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją Brak znanych skutków. 

Inne informacje - 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność ostra: 

Olej lniany ma niską toksyczność dla organizmów wodnych. LC50> 1000 mg / L (raport DHI) 

Toksyczność długoterminowa: Produkt prawdopodobnie nie będzie wykazywał żadnych 

niekorzystnych długoterminowych skutków dla środowiska wodnego, ale brakuje danych. 

Organizmy lądowe: Produkt prawdopodobnie nie jest szkodliwy dla organizmów lądowych, ale brakuje 

danych. 

Rośliny: Produkt jest prawdopodobnie stosunkowo nieszkodliwy dla roślin, ale brakuje danych. 

Wpływ na mikroorganizmy żyjące w oczyszczalniach ścieków: 

Produkt nie ma znanego wpływu na mikroorganizmy żyjące w oczyszczalniach ścieków. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt łatwo ulega rozkładowi. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Produkt nie ulegnie bioakumulacji. BCF <10 (raport DHI). 

12.4 Mobilność w glebie 

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, ale łatwo ulega rozkładowi, a zatem mobilność w glebie nie będzie 

wysoka 

12.5 Wyniki oceny PBT and vPvB 

Produkt nie zawiera PBT ani vPvB 

12.6 Inne szkodliwe skutki. 

Nieznane 
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Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody utylizacji a) Opróżnione opakowanie z tworzywa sztucznego jest 

sortowane jako twarde tworzywo sztuczne. Materiał 

opakowaniowy składa się z polipropylenu. Produkt 

mógłby zostać spalony w odpowiedniej spalarni 

posiadającej zezwolenie wydane przez właściwe 

organy. 

b) Nie ma właściwości fizycznych / chemicznych, które 

mogą wpływać na rozwiązania przetwarzania 

odpadów. 

c) Większe pozostałości nie powinny być uwalniane do 

systemu kanalizacyjnego . Nie są potrzebne żadne 

specjalne środki bezpieczeństwa dotyczące metod 

przetwarzania odpadów. 

Kod odpadu (EWC) Zależy, gdzie wytwarzane są odpady, ale odpowiednie 

kody to 07 01 99 lub 08 01 17. 

Produkt sklasyfikowany jako 

niebezpieczny 

Nie 

Kod odpadu (EWC) dla opakowania Pasujący kod to 20 01 39. 

Nie do końca oczyszczony 

pojemnik jest uważany za odpady 

niebezpieczne 

nie 

Inne informacje Zobacz punkt 8 w zakresie środków indywidualnych 

Sekcja 14: Informacje transportowe 

Ogólne Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 

14.1 numer UN  - 

14.2 nazwa przewozowa UN  - 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie 

- 

14.4 Grupa opakowaniowa - 

14.5 Zagrożenie dla środowiska - 

14.6 Specjalne środki ostrożności - 

14.7 Transport luzem zgodnie z 

załącznikiem II do konwencji 

MARPOL 73/78 i 

Kod IBC 

Produkt nie jest transportowany luzem, ale jeśli 

nastąpi to w przyszłości, produkt ten jest wymieniony 

w załączniku II do konwencji Marpol. 

Olej roślinny pływający na wodzie jest również 

wymieniony jako kategoria IMO 2. Kategoria 

zanieczyszczenia olejem roślinnym Y, typ statku 2. 

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 

dla substancji lub mieszaniny 

Nie dotyczy. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie dotyczy oleju lnianego, ponieważ jest zwolniona z rejestracji 

zgodnie z REACH. 
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Sekcja 16: Inne informacje 

Niniejsza Karta Charakterystyki została zmieniona w następujących sekcjach: Rozdział 3: Nowa 
klasyfikacja dla soli manganowej. Nowe oznakowanie za pomocą oświadczenia EUH. Korekty w sekcjach 
11 i 12. 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności z sekcji 2 i 3 w postaci zwykłego 
tekstu (CLP): 

Eye Irrit. 2  Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 
H319   Działa drażniąco na oczy. 
Repr. 2  Szkodliwe działanie na rozrodczość, kategoria zagrożenia 2 
H361d   Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki (doustnie). 
STOT RE 2  Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie, kategoria zagrożenia 2 
H373   Może powodować uszkodzenie narządów (działanie neurologiczne) poprzez długotrwałe 

lub powtarzane narażenie (Wdychanie). 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 
H411   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty ryzyka i bezpieczeństwa z sekcji 2 i 3 w formie zwykłego tekstu DSD 67/548 / EWG: 
Xi =   Drażniący 
R36   Działa drażniąco na oczy. 

Xn =  Szkodliwy 
R48 / 20/22  Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie 
zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. 
R63   Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. 
N =  Niebezpieczny dla środowiska 
R51 / 53  Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

 
VOC oznacza się zgodnie z ISO 11890-2. Lotne LZO prawdopodobnie pozostanie w oleju z powodu 
reakcji wiązania krzyżowego. Zostało to wykazane w pomiarach emisji podczas malowania farbą olejną. 
 

Źródłą danych do Karty: 

• Prevent Database Chemical substances (http://kemi.prevent.se/)  

• Toxnet, http://toxnet.nlm.nih.gov/ 

• ECHA, Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego: 

Poradnik na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.12: 

System deskryptorów. 

• Raport Komisji Europejskiej “European Commission DG Environment Report October 2008”  DHI.  

Przegląd załącznika IV do rozporządzenia 1907/2006 Contract No. 

070307/2007/473055/MAR/D1 I załącznik 2 Ocena istniejących wpisów, Olej lniany. 

• MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA IMO. GRUPA ROBOCZA BLG OCENA ZAGROŻEŃ 

CHEMICZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ZANIECZYSZCZENIA. 30 września 2005 r. Olej 

lniany (zawierający mniej niż 4% wolnych kwasów tłuszczowych). Przesłany przez Wielką 

Brytanię. 

 

Inne informacje: 
Olej lniany jest zwolniony z rejestracji zgodnie z załącznikiem V. REACH. 

Patrz: rozporządzenie WE 987/2008. 

Karta charakterystyki jest oparta na rozporządzeniu REACH EC 1907/2006 i rozporządzeniu UE 453/2010. 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem CLP WE 1272/2008 oraz dyrektywami 67/548 / EWG i 1999/45 / WE. 

Nazwy w sekcji 3 podaje się zgodnie ze zharmonizowanymi substancjami sklasyfikowanymi w załączniku VI, 

rozporządzeniu CLP WE / 1272/2008, nazwą IUPAC lub innym powszechnie używanym nazwanym wybranym przez 

dostawcę. Patrz artykuł 18 w rozporządzeniu CLP. 

http://kemi.prevent.se/
http://toxnet.nlm.nih.gov/

