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Karta charakterystyki 
Olej z owoców rokitnika, nierafinowany 

 
Sekcja 1. Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 
1.1 Identyfikacja produktu: 
Nazwa handlowa: Olej z owoców rokitnika 
INCI: Hippophae rhamnoides oil 
CAS: 225234-03-7 
 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: 
olej kosmetyczny 
 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
PROSTA KOSTKA  Agnieszka Lis 
Ul. Lidzka 53 
81-533 Gdynia 
prostakostka@gmail.com / tel 503851033  
 
1.4 Numer telefonu alarmowego: 
999 lub 503851033 ( w godzinach od 8 do 15) 
 
Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń 
 
2.1 Klasyfikacja substancji: 
Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna, rakotwórcza 
 
2.2 Elementy oznakowania: 
Produkt nie jest objęty obowiązkiem oznakowania 
 
Sekcja 3. Skład i informacja o składnikach 
 
3.1 Skład: olej z owoców rokitnika zimno tłoczony nieoczyszczony (nierafinowany). Tłuszcze roślinne, 
wielonienasycone kwasy, witaminy, mikroelementy 
 
Sekcja 4. Pierwsza pomoc 
 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież 

• Po narażeniu drogą oddechową:  Brak bezpośredniego zagrożenia. Zapewnić spokój i świeże 
powietrze. 

• W kontakcie ze skórą:  Nie podrażnia skóry 
• W kontakcie z oczami :  Może powodować lekkie przejściowe podrażnienie oczu. Jeśli 

produkt dostanie się do oczu wypłukać dużą ilością czystej wody. 
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• W przypadku spożycia :  Wszystkie materiały po połknięciu w dużych ilościach mogą 
potencjalnie spowodować obrażenia. Produkt przypadkowo połknięty w małych ilościach nie 
powinien wywołać podrażnienia jamy ustnej i górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: Nie określono 
 
Sekcja 5. Postępowania w przypadku pożaru 
 
5.1 Środki gaśnicze: 

• Odpowiednie środki gaśnicze: Dwutlenek węgla, gaśnica proszkowa, piany. 

•  Niewłaściwe środki gaśnicze:  Zwarty strumień wody 
 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną: 
Unikać wnikania w glebę, kanalizację i wody powierzchniowe 
 
5.3 Informacja dla straży pożarnej 
Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:  aparaty oddechowe z niezależnym dopływem 
powietrza. 
Dodatkowe informacje:   zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić 

zgodnie z przepisami. 
 
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

• Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury stosowane w sytuacjach 
awaryjnych:   
Przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. 
 

• Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:  
Nie dopuścić, by substancja przedostała się do wód powierzchniowych, kanalizacji lub wód 
gruntowych. 

 
Sekcja 7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie 
 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:  
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności. 

Przechowywać produkt w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej 5°C, 

zacienionym i suchy pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła ( temperatura powyżej 40°C). Chronić przed 
słońcem. 
 
Sekcja 8. kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
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Indywidualne środki ochrony: 

• Ochrona rąk:  w przypadku alergii – rękawice ochronne 

• Ochrona oczu: okulary ochronne 

• Ochrona skóry: nie wymaga 

• Kontrola narażenia środowiska: Nie należy dopuścić do przedostania się substancji do wód 
gruntowych, kanalizacji i gleby. 
 

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
Wygląd:  ciecz oleista bez osadu 
Barwa:  od jasno żółtego do ciemnobrązowego. Dozwolona zielonkawa przezroczystość 
Zapach:  aromatyczny, charakterystycznych dla oleju zimno tłoczonego z owoców rokitnika 
Smak:   charakterystycznych dla oleju zimno tłoczonego z owoców rokitnika. 

Temperatura zapłonu: 225°C 
 
Sekcja 10 Stabilność i reaktywność 
 
Substancja stabilna w zalecanych warunkach przechowywania 
Materiały niezgodne:  Silne utleniacze: promienie słoneczne, wysoka temperatura, tlen. 
 
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne 
 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

• Działanie drążnice: Na skórę /oczy: Może powodować lekkie podrażnienie skóry i oczu. Niskie 
ryzyko alergii. 

• Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: niskie ryzyko 

• Działanie CMR:       Nie stwierdzono 
 

Sekcja 12. Informacje Ekologiczne 
 
12.1 Ekotoksyczność 
 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: 
Substancja biodegradowalna 
 
 
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 
 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:  niewykorzystany produkt przekazać do uprawnionych 

podmiotów w celu utylizacji 
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Klasyfikacja odpadów: Odpowiednia do miejsca wytworzenia na postawie kryteriów zawartych w 
odpowiednich przepisach( rozporządzenie MOŚz dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu 
odpadów ( Dz. U nr 112poz,1206). 
 
Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz 628 z 2001roku) z 
późniejszymizmianami Dz. U. Nr. 7 poz 78 z 2003r) 
 
Postępowanie z opakowaniami: Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opóźnić, po 
odpowiednim czyszczeniu i umyciu mogą  zostać ponownie użyte. 
 
Sekcja 14. Informacje o transporcie 
 
Produkt nie podlega przepisom ADR 
 
Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z wymogami rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 i jego 
modyfikacji. 
 
Sekcja 16. Inne informacje 
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, 
nie stanowią jednak pełnej charakterystyki produktu i nie mogą być wykorzystywane jako dokument 
prawny. 
Mają one na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań jego bezpieczeństwa. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
 
 

Dokument sporządzony na podstawie oryginalnego dokumentu producenta. 
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