
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI data sporządzenia  05.10.2021

SEKCJA 1. Identyfikacja mieszaniny chemicznej i przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikacja mieszaniny / nazwa handlowa: Olej z nasion bazylii

1.2 Zastosowanie substancji: przemysł kosmetyczny oraz użytkowanie wynikające z  
powyższego 

1.3 Identyfikacja przedsiębiorstwa / dystrybutor: Przestrzeń Kampinos Beata Mioduszewska, 
Łużycka 4e, 05-092  Łomianki, telefon +48 606 894 591, email: tloczenienazyczenie@gmail.com

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie 
ratunkowe), 42 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja mieszaniny
Nie dotyczy
2.2 Elementy oznakowania: 
Nie dotyczy
2.3 Inne zagrożenia 
Nie dotyczy

SEKCJA 3. Skład i informacja o składnikach

3.1 Identyfikacja mieszaniny 
Nazwa INCI: OCIMUM BASILICUM SEED OIL --
Skład: Olej z nasion bazylii Ocimum basilicum, Lamiaceae, tłoczony na zimno. Kraj pochodzenia: 
Polska 
Numer CAS: --
Numer EC: --
 

Skład chemiczny:
NAZWA 
CHEMICZNA

Zaw. %

Kwas oleinowy <2
Kwas α-linolowy <75
Kwas palmitynowy <14
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Kwas stearynowy <9

SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Nie dotyczy

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak danych

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego  
postępowania z poszkodowanym 
Nie dotyczy

SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze 

Piana, CO2 (gaśnica śniegowa), gaśnica proszkowa. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Brak

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Strażacy powinni nosić odpowiednią odzież ochronną. Należy spryskać wszystkie zagrożone zajęciem 
opakowania obfitym strumieniem wody. Woda użyta do gaszenia pożaru nie powinna być spłukiwana 
do kanalizacji.

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w przypadkach awaryjnych.

Nie dotyczy.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy

SEKCJA 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
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Postępować zgodnie z zasadami GHP
Sposoby bezpiecznego postępowania: nie dotyczy.
Wytyczne ochrony przeciwpożarowej: Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia.
Przestrzegać ogólnych przemysłowych przepisów przeciwpożarowych.
Środki higieny : Nie dotyczy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich  
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać szczelnie zamknięte w pojemnikach, chronić przed światłem i powietrzem. 
Optymalna temperatura przechowywania to 5-25oC.
Nie przechowywać z substancjami silnie utleniającymi

SEKCJA 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Ochrona indywidualna 
Ochrona dróg oddechowych: nie dotyczy
Ochrona rąk: nie dotyczy
Ochrona oczu: nie dotyczy
Sprzęt ochronny: nie dotyczy

8.2 Kontrola narażenia środowiska
Nie dotyczy

SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Postać: płyn
Kolor: żółtopomarańczowy
Zapach: charakterystyczny
Temperatura zapłonu: 200oC
Temperatura rozkładu: >160oC
Masa molowa: brak danych
Gęstość: 0,91-0,93g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalne w wodzie
pH: brak danych
Temperatura kondensacji: brak danych
Temperatura wrzenia: 230 oC
Prężność par: brak danych
Lepkość: brak danych

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność
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Nie dotyczy

10.2 Stabilność chemiczna  
Trwały w normalnych warunkach, wrażliwy na utlenianie.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie dotyczy 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Nie przechowywać razem z silnymi utleniaczami

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie dotyczy

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących substancji.  
Toksyczność ostra: nie dotyczy
Działanie żrące/drażniące na skórę: nie dotyczy
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: nie dotyczy
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: brak danych
Działanie rakotwórcze:  nie dotyczy
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie dotyczy
Szkodliwe działanie na rozrodczość: nie dotyczy

11.2 Toksyczność ostra 

Działanie miejscowe substancji:  
Oczy: nie dotyczy
Skóra:  nie dotyczy
Połknięcie: nie dotyczy

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
Nie dotyczy

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
>90% 
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12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Nie dotyczy

12.4 Mobilność w glebie 
Nieznana

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Zgodnie z wynikami oceny substancja nie jest PBT ani vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Nie dotyczy

SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Nie wylewać do wód ani kanalizacji, stosować ogólne zasady postępowania z odpadami na danym 
terenie (segregacja śmieci). Postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. 
U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 
Września 2001r. w sprawie katalogu odpadów.

SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu 

Nie jest to produkt niebezpieczny w rozumieniu przepisów ADR.

SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny
Rozporządzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
REACH.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 
wraz z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń,
zakazu lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168. poz. 1762) z 
późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) z późniejszymi 
zmianami.
Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra
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Gospodarki Z dnia 21 grudnia 2005r (Dz. U. nr 259, poz.2173 ).
Ustawa z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 
wraz z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, 
poz. 1206). • Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671 tekst jednolity)
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych ADR Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. 
nr 26 poz. 313) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie dotyczy 

 

SEKCJA 16. Inne informacje 

 Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy. Niniejszą kartę charakterystyki 
sporządzono dla tego produktu i jest ona przeznaczona wyłącznie dla niego.
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