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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 

przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: Świeca w szkle naturalna 170g (zapachy piwonia, lawenda, karmel, czekolada) 

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI): nie dotyczy. 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zidentyfikowane zastosowania: świeca zapachowa. 

Zastosowania odradzane: wszystkie inne wyżej niewymienione. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

ZdrutuZuzuzu Zuzanna Gawryszewska 
Adres: ul. Janowska 5/4 40-423 Katowice 

Tel.: +48 606409494 
 

e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: ZdrutuZuzu@gmail.com  
 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

112 (ogólnoeuropejski numer alarmowy) 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Mieszanina nie została sklasyfikowana w żadnej z klas zagrożenia zgodnie z rozp. WE nr 1272/2008 w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

2.2 Elementy oznakowania 

Piktogramy: nie dotyczy 

Hasło ostrzegawcze: nie dotyczy 

Zwroty określające rodzaj zagrożenia: nie dotyczy 

Zwroty określające środki ostrożności: nie dotyczy 

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI): nie dotyczy 

mailto:ZdrutuZuzu@gmail.com
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Informacje uzupełniające o zagrożeniach: nie dotyczy 

2.3 Inne zagrożenia 

Mieszanina nie zawiera substancji posiadających właściwości PBT i/lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII 

rozporządzenia REACH. Produkt nie zawiera substancji znajdujących się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 

59 ust. 1 ze względu na właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną lub substancji zidentyfikowanych jako 

mające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi  

w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 (3) lub rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605  

w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masy. 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje – nie dotyczy. 

3.2. Mieszaniny  

Mieszanina nie zawiera substancji stwarzających zagrożenie a także nie zawiera substancji w stężeniu równym 

lub większym:  

a) 1 % wag.:  
(i) substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; lub  
(ii) substancji, w odniesieniu do których określono unijne najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy;  
b) 0,1 % wagi w przypadku substancji spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:  
— PBT zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII,  
— vPvB zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII,  
— substancje umieszczone w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, wymienione 
w lit.a takie jak właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego,  
— zidentyfikowane jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami 
określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu (UE) 2018/605;  
c) 0,1 % substancji zaklasyfikowanej jako działająca uczulająco na skórę kategorii 1 lub 1B, działająca uczulająco na drogi 
oddechowe kategorii 1 lub 1B, lub rakotwórcza kategorii 2;  
d) 0,01 % substancji zaklasyfikowanej jako działająca uczulająco na skórę kategorii 1A lub działająca uczulająco na drogi 
oddechowe kategorii 1A;  
e) 0,1 specyficznego stężenia granicznego substancji zaklasyfikowanej jako działająca uczulająco na skórę lub działająca 
uczulająco na drogi oddechowe o specyficznym stężeniu granicznym;  
f) 0,1 % substancji zaklasyfikowanej jako działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B lub 2 lub mająca wpływ na 
laktację, lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią. 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Spożycie: przepłukać jamę ustną wodą. Skontaktować się z lekarzem w razie złego samopoczucia. 

Kontakt z oczami: przepłukać dużą ilością wody, kontynuować przez co najmniej 15 minut. Unikać silnego 

strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku kontaktu z gorącym woskiem  

i poparzeniem termicznym skontaktować się z lekarzem. 

Kontakt ze skórą: w razie kontaktu z rozgrzanym woskiem chłodzić dużą ilością wody, kontynuować przez co 

najmniej 15 minut. W razie poparzenia termicznego skontaktować się z lekarzem. 
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Wdychanie: osobę narażoną wynieść na świeże powietrze. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się  

z lekarzem. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy ostre narażenia: brak znanych. 

Objawy narażenia przewlekłego lub długotrwałego: brak znanych. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  

z poszkodowanym 

Leczyć objawowo. Podtrzymywać funkcje życiowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: proszkowe, pianowe, CO2, mgła wodna. Dopasować odpowiednio do otoczenia. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Podczas spalania mogą wydzielać się szkodliwe substancje. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Stosować specjalistyczne środki ochrony indywidualnej. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia  

do środowiska 

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

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: brak szczególnych. 

Dla osób udzielających pomocy: zabezpieczyć przed dalszym uwolnieniem. Brak szczególnych wymagań 

dotyczących środków ochrony indywidualnej – nie są wymagane.  

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Brak szczególnych. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zebrać i umieścić w odpowiednio oznakowanym pojemniku odpadów. 
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6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Środki ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8. 

Metody unieszkodliwiania odpadów, patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 

magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Brak szczególnych. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.  

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Brak szczególnych wymagań podczas przechowywania.  

7.3 Szczególne zastosowania końcowe 

Patrz sekcja 1.2. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Mieszanina nie zawiera w stężeniu > 1% substancji, dla których określono unijne lub krajowe najwyższe 

dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

PNEC, DNEL 

- 

8.2 Kontrola narażenia 

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 

Brak szczególnych. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne 

a) Ochrona oczy lub twarzy: niewymagana. 
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b)Ochrona skóry 

Ochrona rąk: niewymagana. 

Ochrona pozostałych części ciała: niewymagana. 

c) ochrona dróg oddechowych: niewymagana. 

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska 

Przestrzegać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia: ciało stałe w temperaturze pokojowej, ciecz powyżej temperatury topnienia 

Kolor: różowy, brudny róż, brązowy, szary w zależności od rodzaju zastosowanych barwników 

Zapach: zapachy piwonia, lawenda, karmel, czekolada w zależności od rodzaju zastosowanych kompozycji 

zapachowych 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 50 °C 

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych  

Palność materiałów: brak danych  

Dolna i górna granica wybuchowości: brak danych  

Temperatura zapłonu: > 290 °C 

Temperatura samozapłonu: brak danych  

Temperatura rozkładu: brak danych  

pH: brak danych 

Lepkość kinematyczna: brak danych  

Rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy mieszanin 

Prężność pary: < 0,01 mm Hg w 200 °C 
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Gęstość: ok. 0,92 g/ml w 25 °C 

Względna gęstość pary: brak danych 

Charakterystyka cząsteczek: nie dotyczy  

9.2 Inne informacje 

Brak. 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 

Mieszanina nie jest reaktywna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.  

10.2 Stabilność chemiczna 

Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie występują. 

10.4 Warunki, których należy unikać 

Brak znanych. 

10.5 Materiały niezgodne 

Brak znanych. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

Podczas spalania mogą powstawać szkodliwe substancje. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

a) Toksyczność ostra 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

b) Działanie żrące/drażniące na skórę 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia w stężeniu kwalifikującym je 

jako składniki istotne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia w stężeniu kwalifikującym je 

jako składniki istotne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia w stężeniu kwalifikującym je 

jako składniki istotne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia. W oparciu o dostępne dane, 

kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

f) Działanie rakotwórcze 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia. W oparciu o dostępne dane, 

kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia w stężeniu kwalifikującym je 

jako składniki istotne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia w stężeniu kwalifikującym je 

jako składniki istotne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia w stężeniu kwalifikującym je 

jako składniki istotne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia w stężeniu kwalifikującym je 

jako składniki istotne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia 

Wdychanie, kontakt ze skórą. 

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi. Opóźnione, natychmiastowe 

oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia. 

Objawy ostre narażenia: brak znanych. 

Objawy narażenia przewlekłego lub długotrwałego: brak znanych. 
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11.2. Informacje o innych zagrożeniach 

Produkt nie zawiera substancji znajdujących się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 ze względu  

na właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną lub substancji zidentyfikowanych jako mające właściwości 

zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu 

Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 (3) lub rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub 

większym niż 0,1 % masy. 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia w stężeniu kwalifikującym je 

jako składniki istotne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak danych dla mieszaniny. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Brak danych dla mieszaniny. 

12.4 Mobilność w glebie 

Mieszanina jest ciałem stałym w temperaturze pokojowej a w temperaturze powyżej temperatury topnienia 

staje się cieczą. Ma niską mobilność w glebie ze względu na zdolność zastygania. Nie rozpuszcza się w wodzie. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Mieszanina nie zawiera substancji posiadających właściwości PBT i/lub vPvB. 

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Mieszanina nie zawiera substancji posiadających właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. 

12.7 Inne szkodliwe skutki działania 

Brak znanych. 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Klasyfikacja odpadów 

Pozostałości produktu oraz/lub opakowanie przekazać do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy 

odpadów, zgodnie kodem odpadów nadanym w miejscu jego wytwarzania.  
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W gospodarstwach domowych puste i umyte opakowania umieścić w odpowiednim pojemniku zbiórki 

selektywnej dopasowanym do materiału opakowania. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: nie dotyczy 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy 

14.3 Klasa(-y) 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 morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy. 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji  

lub mieszaniny 

Przepisy europejskie:  

1. Rozp. (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i 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 dyrektywy Komisji 

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, p.1, z późn. zm.) 

2. Rozp. 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 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II  

do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

 

Przepisy krajowe: 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2020 poz. 2289) 
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2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań 

(Dz.U. 2014 poz. 1298). 

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 

z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10). 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219). 

Substancje podlegające procedurze udzielania zezwoleń – zał. XIV do rozp. (WE) nr 1907/2006 (REACH): żaden 

ze składników produktu nie jest wyszczególniony. 

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) – Lista Kandydacka: żaden ze składników produktu 

obecny w stężeniu > 0,1% nie jest wyszczególniony. 

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych 

substancji, mieszanin i wyrobów – zał. XVII do rozp. (WE) nr 1907/2006 (REACH): żaden ze składników produktu 

nie jest wyszczególniony. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Rozwinięcia zwrotów zagrożenia użytych w niniejszej karcie charakterystyki: 

- 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki 

PBT - substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. 

vPvB - substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji. 

Nr CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical 
Abstracts Service (CAS). 

Nr WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 
Komercyjnym. 

Nr indeksowy – numer identyfikujący substancję z załącznika nr VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
posiadającą zharmonizowaną klasyfikację. 

Zalecenia dotyczące wszelkich wskazanych szkoleń pracowników, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia 

ludzkiego i środowiska: brak szczególnych zaleceń, mieszanina nie stwarza zagrożenia. 
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Dodatkowe informacje: w celu dokonania klasyfikacji wykorzystano metodę obliczeniową, przez zastosowanie 

do kryteriów klasyfikacji dla każdej klasy zagrożenia z uwzględnieniem dalszego zróżnicowania zawartych  

w częściach 2–5 załącznika I rozp. (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania, pakowania substancji i mieszanin. 

Opracowano na podstawie: 

1. https://echa.europa.eu,  

2. Karty charakterystyk surowców wchodzących w skład mieszaniny, 

3. Baza Chempył, https://www.ciop.pl  

 

https://echa.europa.eu/
https://www.ciop.pl/

