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1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfika cja przedsi ębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Sprzedaz Nr. : 83277-DO 
Marcepan Substancja smakowa / Aromat 
 

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji l ub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 

Zamierzone uzycie 
Przyprawy 

: Aromat do artykulow spozywczych. Nie na sprzedaz 

 
1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki 

Firma :  
Givaudan Schweiz AG 
Überlandstrasse 138 
CH-8600 DÜBENDORF 
 

Numer telefonu : +41448214424 
Telefaks : +41448214478 
Adres e-mail Osoba 
odpowiedzialna/zatwierdzają
ca 

: switzerland.prodinfo@givaudan.com 

 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

+496922225285 
 
 

2. Identyfikacja zagro żeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja (ROZPORZ ĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 

Toksyczność ostra, Kategoria 4  H302: Działa szkodliwie po połknięciu.  

Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) 

 Produkt szkodliwy   R22: Działa szkodliwie po połknięciu. 
 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie (ROZPORZ ĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 

Piktogramy określające 
rodzaj zagrożenia 

:  

 

    

Dystrybutor:

Brenntag Polska Sp. z o.o.

ul. J. Bema 21

47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska

kod towaru: 505236

tel. (48/77)4721500, fax (48/77)4721600
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Hasło ostrzegawcze : Uwaga 

 
Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia 

: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
 

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności 

: Zapobieganie:  
P264 Dokładnie umyć ciało po manipulowaniu. 
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas 

używania produktu. 
Reagowanie:  
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W 

przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ 
lub z lekarzem. 

P315 Natychmiast zasięgnąć porady/ zgłosić się 
pod opiekę lekarza. 

P330 Wypłukać usta. 
Usuwanie:  
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do 

autoryzowanego zakładu utylizacji 
odpadów. 

 
   
 
Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: 
• aldehyd benzoesowy 100-52-7 
 
Oznakowanie zgodne z Dyrektywami UE (67/548/EWG, 1999 /45/WE) 

Piktogramy określające 
rodzaj zagrożenia 

:  

 
Produkt 
szkodliwy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot(y) R : R22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
 

Zwrot(y) S : S60 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad 
niebezpieczny. 

 
Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie: 
• aldehyd benzoesowy 100-52-7 
 

2.3 Inne zagro żenia 

brak dostępnych danych 
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3. Skład/ informacja o składnikach 

 
3.2 Mieszaniny 

Składniki niebezpieczne 

Nazwa Chemiczna Nr CAS 
Nr WE 

Numer rejestru 

Klasyfikacja 
(67/548/EWG) 

Klasyfikacja 
(ROZPORZĄDZ
ENIE (WE) NR 

1272/2008) 

Stężenie [%] 

aldehyd benzoesowy 100-52-7 
202-860-4 
01-2119455540-44-
0000 
 

Xn; R22 
 

4; H302 
 

>= 25 - < 50 

3-methoxy-4-hydroxy-
benzaldehyde (vanillin) 

121-33-5 
204-465-2 
01-2119516040-60-
0000 
 

Xi; R36 
 

Eye Irrit. 2; 
H319 
 

>= 5 - < 10 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. 
Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

 
Węglowodory : 0 % 

 
 
 

4. Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne : Usunąć z zagrożonej strefy. 
Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki 
Substancji Niebezpiecznej. 
Nie pozostawiać osoby poszkodowanej bez opieki. 
 
 

W przypadku wdychania : Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodną pozycję i zasięgnąć 
porady medycznej. 
Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. 
 

W przypadku kontaktu ze 
skórą 

: brak dostępnych danych 

W przypadku kontaktu z 
oczami 

: Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. 
Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. 
Zabezpieczyć nieuszkodzone oko. 
W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy. 
Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze 
specjalistą. 
 

W przypadku połknięcia : Natychmiast wywołać wymioty i wezwać lekarza. 
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Zachować drożność dróg oddechowych. 
Nie podawać mleka lub napoju alkoholowego. 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. 
Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. 
 

4.2 Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia 

Objawy : brak dostępnych danych 
Zagrożenia : brak dostępnych danych 

4.3 Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szcze gólnego 
post ępowania z poszkodowanym 

Kuracja : brak dostępnych danych 
 

 

5. Postępowanie w przypadku po żaru 

5.1 Środki ga śnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Suche proszki gaśnicze 
Piana alkoholoodporna 
Dwutlenek węgla (CO2) 
Aerozol wodny 
 
 

Niewłaściwe środki gaśnicze :  
Silny strumień wody 
 

5.2 Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą 

Specyficzne zagrożenia w 
czasie zwalczania pożaru 

: brak dostępnych danych 

5.3 Informacje dla stra ży po żarnej 

Specjalny sprzęt ochronny 
dla strażaków 

: W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat 
oddechowy z zamkniętym obiegiem. 
 

Dalsze informacje : Standardowa procedura w przypadku pożaru z udziałem 
substancji chemicznych. 
Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych 
warunków i dla środowiska. 
 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych 

Indywidualne środki 
ostrożności 

: brak dostępnych danych 

6.2 Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska 

Środki ostrożności w : Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to 
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zakresie ochrony środowiska bezpieczne. 
W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków 
powiadomić odpowiednie władze. 
 

6.3 Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia 

Metody oczyszczania : Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny (np. piasek, żel 
krzemionkowy, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz 
uniwersalny, trociny). 
Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do 
czasu usunięcia. 
 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

nie dotyczy 
 
 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazyn owanie 

7.1 Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania 

Wskazówki dotyczące 
bezpiecznego posługiwania 
się 

: Nie wdychać oparów/pyłu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu w miejscu stosowania. 
Usunąć wodę z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi 
przepisami. 
 

Wytyczne ochrony 
przeciwpożarowej 

: Normalne środki ochrony przeciwpożarowej. 
 

Klasa temperatury : brak dostępnych danych 
Kklasa zwalczania pożarów : brak dostępnych danych 
Klasa wybuchowości pyłu : brak dostępnych danych 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści 

Wymagania względem 
pomieszczeń i pojemników 
magazynowych 

: Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i 
dobrze wentylowanym miejscu. 
Instalacje elektryczne/urządzenia muszą być zgodne z 
normami bezpieczeństwa technicznego. 
 

Inne informacje o warunkach 
przechowywania 

: brak dostępnych danych 

Wytyczne składowania : brak dostępnych danych 
Niemiecka klasa 
przechowywania 

: brak dostępnych danych 

Inne informacje :  Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania 
zgodnie z zaleceniami. 
 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe 
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Specyficzne zastosowania : brak dostępnych danych 
 

8. Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotycz ące kontroli 

 

Składniki Nr CAS Wartoś
ć 

Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Aktualizacj
a Podstawa 

aldehyd benzoesowy 100-52-7 NDS 
 

10 mg/m3 
 
 

2002-11-29 
 

PL NDS  
 

  NDSch 
 

40 mg/m3 
 
 

2002-11-29 
 

PL NDS  
 

 
 
 

8.2 Kontrola nara żenia 

 
Sprzęt ochrony osobistej 

Ochronę rąk : Przydatność dla określonego stanowiska pracy powinna być 
przedyskutowana z producentami rękawic ochronnych. 
 

Ochrona oczu : Butelka z czystą wodą do przemywania oczu 
Szczelne gogle 
 

Ochrona skóry i ciała : ubranie nieprzepuszczalne 
Dostosować rodzaj ochrony ciała do ilości i stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. 
 

Środki higieny : Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 
Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. 
Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. 
 

Kontrola nara żenia środowiska 

Porady ogólne : Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to 
bezpieczne. 
W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków 
powiadomić odpowiednie władze. 
 

 
 

9. Właściwo ści fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych 
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Stan fizyczny : ciecz  
Postać : Srednio-lepka ciecz, klarowna-prawie klarowna 
Barwa : bezbarwny do Prawie bezbarwny 
Smak : Gorzki migdal, Gorzki 
Zapach : nie określono 
Próg zapachu : nie dotyczy 
Temperatura zapłonu : 78 °C Metoda: Minizaplonowe naczynie zamkniete grabner  
Dolna granica wybuchowości : nie określono 
Górna granica wybuchowości : nie określono 
Palność (ciała stałego, gazu) : nie dotyczy 
Właściwości utleniające : brak dostępnych danych 
Temperatura samozapłonu : nie określono 
Temperatura rozkładu : brak dostępnych danych 
pH : nie określono 
Temperatura topnienia : nie określono 
Temperatura wrzenia : nie określono 
Prężność par : 0,4332 hPa w  20 °C   Skalkulowany (99,9 %) 
Gęstość : 1 129,96 kg/m3 w 20 °C  
Gęstość nasypowa : nie dotyczy 
Rozpuszczalność w wodzie : nie określono 
Rozpuszczalność/krzepnięcie : praktycznie nierozpuszczalny 
Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda 

: nie dotyczy 

Lepkość kinematyczna : brak dostępnych danych 
Względna gęstość oparów : brak dostępnych danych 
Szybkość parowania : brak dostępnych danych 
Właściwości wybuchowe : brak dostępnych danych 
 

 

10. Stabilno ść i reaktywno ść 

10.1 Reaktywno ść 

żaden 

10.2 Stabilno ść chemiczna 

Produkt jest stabilny chemicznie. 

10.3 Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji 

Niebezpieczne reakcje : Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania 
zgodnie z zaleceniami. 

 
10.4 Warunki, których nale ży unika ć 

Warunki, których należy 
unikać 

: brak dostępnych danych 

 
10.5 Materiały niezgodne 

Czynniki, których należy 
unikać 

: brak dostępnych danych 
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10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

Niebezpieczne produkty 
rozkładu 

: brak dostępnych danych 

Rozkład termiczny : brak dostępnych danych 
 
 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych 

Toksyczno ść ostra 

Toksyczno ść ostr ą - droga 
pokarmowa  

:  Oszacowana toksyczność ostra  
Dawka:  2 000 mg/kg 
Metoda: Metoda obliczeniowa 

 
Toksyczno ść ostr ą - droga pokarmowa  
aldehyd benzoesowy : LD50:  1 300 mg/kg Gatunek: szczur 

 
  LD50:  28 mg/kg Gatunek: mysz 

 
  LD50:  2 020 mg/kg Gatunek: mammal 

 
 
3-methoxy-4-hydroxy-
benzaldehyde (vanillin) 

: LD50:  1 580 mg/kg Gatunek: szczur 
 

  LD50:  3 925 mg/kg Gatunek: mysz 
 

  LD50:  1 400 mg/kg Gatunek: świnka morska 
 

 
Toksyczno ść ostr ą - przez 
drogi oddechowe  

: Brak danych o produkcie. 

 
 
Toksyczno ść ostr ą - po 
naniesieniu na skór ę 

: Brak danych o produkcie. 

 
Toksyczno ść ostr ą - po naniesieniu na skór ę 
aldehyd benzoesowy : LD50:  1 250 mg/kg Gatunek: królik 

 
 
3-methoxy-4-hydroxy-
benzaldehyde (vanillin) 

: LD50:  > 5 010 mg/kg Gatunek: królik 
 

 
 
Toksyczno ść ostra (przy 
innych drogach podania)  

: Brak danych o produkcie. 

 
Działanie żrące/dra żniące na skór ę 
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Podrażnienie skóry :  Brak danych o produkcie. 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie dra żniące na oczy 

Podrażnienie oczu :  Brak danych o produkcie. 
 
Działanie uczulaj ące na drogi oddechowe lub skór ę 

Działanie uczulające :  Brak danych o produkcie. 
 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze 

: Brak danych o produkcie. 

 
 
Rakotwórczo ść 

Rakotwórczość : Brak danych o produkcie. 
 
Szkodliwe działanie na rozrodczo ść 

Szkodliwe działanie na 
rozrodczość 

: Brak danych o produkcie. 

 
Substancja toksyczna dla organów lub układów - Nara żenie jednokrotne 

Substancja toksyczna dla 
organów lub układów - 
Narażenie jednokrotne 

: Brak danych o produkcie. 

 
 
Substancja toksyczna dla organów lub układów - Nara żenie powtarzane 

Substancja toksyczna dla 
organów lub układów - 
Narażenie powtarzane 

: Brak danych o produkcie. 

 

Substancja toksyczna dla organów lub układów - Nara żenie powtarzane  
Zagro żenie spowodowane aspiracj ą 

Toksyczność przy wdychaniu : Brak danych o produkcie. 
 
Swiatlotoksycznosc 

Swiatlotoksycznosc : Brak danych o produkcie. 
Dalsze informacje :  brak dostępnych danych 

 
 
 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczno ść 
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Toksyczność dla ryb : brak dostępnych danych 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

: brak dostępnych danych 

Toksyczność dla alg : brak dostępnych danych 
Toksyczność dla bakterii : brak dostępnych danych 
Toksyczność dla ryb 
(Toksyczność chroniczna) 

: brak dostępnych danych 

Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych (Toksyczność 
chroniczna) 

: brak dostępnych danych 

 
Toksyczność ostrą dla 
środowiska wodnego 

: brak dostępnych danych 

Przewlekła toksyczność dla 
środowiska wodnego 

: brak dostępnych danych 

Dane toksykologiczne dla 
gleby 

: brak dostępnych danych 

Inne organizmy istotne dla 
środowiska 

: brak dostępnych danych 

12.2 Trwało ść i zdolno ść do rozkładu 

Biodegradowalność : brak dostępnych danych 
12.3 Zdolno ść do bioakumulacji 

Bioakumulacja : brak dostępnych danych 
12.4 Mobilno ść w glebie 

Mobilność : brak dostępnych danych 
Rozdział pomiędzy elementy 
środowiskowe 

: brak dostępnych danych 

Porady dodatkowe Obieg i 
przeznaczenie w środowisku 

: brak dostępnych danych 

Eliminacja metodami fizyko-
chemicznymi 

: brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB 

brak dostępnych danych 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Biochemiczne 
zapotrzebowanie na tlen 
(BZT) 

: brak dostępnych danych 

Rozpuszczony węgiel 
organiczny (DOC) 

: brak dostępnych danych 

Chemiczne zapotrzebowanie 
na tlen (ChZT) 

: brak dostępnych danych 

Zaadsorbowane organiczne 
związki halogenowe (AOX) 

: brak dostępnych danych 

Dodatkowe informacje 
ekologiczne 

: brak dostępnych danych  
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13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób : Nie usuwać odpadów do ścieków. 
Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów 
produktem ani zużytymi opakowaniami. 
Przekazać licencjowanemu zakładowi usuwania odpadów. 
 

Zanieczyszczone 
opakowanie 

: Opróżnić z pozostałych resztek. 
Usunąć jak nieużywany produkt. 
Nie używać ponownie pustych pojemników. 
 

 
Likwidacja zgodnie z przepisami lokalnymi. 

 
 

14. Informacje dotycz ące transportu 

ADR/RID/ADN  
Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 

 
IATA/ICAO  
Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 

 
IMDG  
Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 

 
 

 
 

15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych 

15.1 Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 

Klasa zanieczyszczenia 
wody (Niemcy) 

: WGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody 
 

 
15.2 Ocena bezpiecze ństwa chemicznego 

brak dostępnych danych 
 

16. Inne informacje 

Pełny tekst zwrotów R odnosz ących si ę do Rozdziałów 2 i 3 

R22 Działa szkodliwie po połknięciu.  
R36 Działa drażniąco na oczy.  
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Pełny tekst odno śnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.  
H319 Działa drażniąco na oczy.  

 
 
Jeśli jest to aromat do żywności, to jest  zwolniony z obowiązku rejestracji REACH. 
 
Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest 
zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzień publikacji. Podana 
informacja opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, 
używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie 
powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy 
jedynie szczególnych zastosowań materiału i może nie być aktualna dla tego materiału 
użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione 
w tekście. 

 
 

 


