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1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU 

Nazwa substancji : KWAS KOJOWY 
Wzór chemiczny : C6H6O4 

Numer CAS : 501-30-4  
Numer WE : 207-922-4 
Numer rejestracji :  
Synonimy : 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one 

1.2. ZASTOSOWANIE 

przemysł kosmetyczny 

1.3. SKŁAD 

2. DYSTRYBUTOR 

DYSTRYBUTOR: 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe 
„STANDARD” sp. z o.o. 
   ul. Olszewskiego 10      20-481 LUBLIN 
Tel. +48.817100500    fax. +48.817100505 
E-mail: chemia@standard.pl    strona internetowa: www.standard.pl 
Osoba odpowiedzialna za K.Ch.: Rafał Jakubski tel.: +48.817100570 

telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny 700 - 1700 od pn-pt) 

3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

Postać: ciało stałe 
Kolor: beŜowa 
Zapach: bez zapachu 
Wartość pH: brak danych 
Temperatura topnienia: 151 - 156 °C 
Temperatura wrzenia: brak danych 
Temperatura zapłonu: brak danych 
Temperatura samozapłonu: brak danych 
Granice wybuchowości: brak danych 
Rozpuszczalność: w wodzie - rozpuszczalny 
metanol, aceton - rozpuszczalny 

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY 

      - Kontakt z oczami : Płukać oczy duŜą ilością wody przez około 15 minut przy szeroko odchylonej powiece. 
Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. W razie 
utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. 
 
      - Kontakt ze skórą : Zdjąć zanieczyszczone ubranie, zmyć skórę duŜą ilością wody z mydłem i dokładnie 
spłukać. W razie utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.  
 
      - Wdychanie : Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca naraŜenia, zapewnić dostęp świeŜego powietrza. W 
razie utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.  
 
      - Połknięcie : W razie przypadkowego połknięcia wypłukać usta wodą, podać poszkodowanemu duŜą ilość 
wody do wypicia, nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem. 
 

5. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 

Nazwa chemiczna Numer CAS Numer WE Numer indeksowy

  KWAS KOJOWY  501-30-4  207-922-4   



5.1. ŚRODKI OSTROśNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 

Obchodzenie się z substancją: podczas stosowania nie jeść, nie pić nie palić. Unikać kontaktu z cieczą, unikać 
wdychania pyłów. Przestrzegać zasad higieny osobistej, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikać 
działania na substancję otwartego ognia i wysokiej temperatury. 
Magazynowanie: przechowywać substancję w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych, zadaszonych, dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Trzymać z dala od źródeł ciepła i silnych utleniaczy. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 

6.1. ŚRODKI GAŚNICZE 

Odpowiednie środki gaśnicze: rozproszony strumień wody, suchy proszek, piana gaśnicza 
Specjalne zagroŜenia: podczas poŜaru mogą powstawać niebezpieczne gazy: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla 
(CO2). 
Informacje dla straŜy poŜarnej: nie przebywać w strefie zagroŜenia bez pełnej odzieŜy ochronnej i niezaleŜnego 
aparatu oddechowego. Nie dopuszczać do przedostania się wody po gaszeniu poŜaru do kanalizacji, wód lub gleby.  

7. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

7.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI, WYPOSAśENIE OCHRONNE I PROCEDURY W 
SYTUACJACH AWARYJNYCH 

Indywidualnej środki ostroŜności: unikać wdychania pyłów, unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Zapewnić 
odpowiednią wentylację w pomieszczeniach zamkniętych.  
Środowiskowe środki ostroŜności: unikać przedostania się substancji do kanalizacji, wód gruntowych i 
powierzchniowych. 
Metody oczyszczania: rozsypany materiał zebrać na sucho, umieścić w zamykanym pojemniku i przekazać do 
unieszkodliwienia. Zanieczyszczony teren oczyścić.  

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Brak szczególnych wymagań dotyczących transportu.  

9. OPAKOWANIA 

worki PE a'1 kg 

10. INNE INFORMACJE 

Informacje zawarte w karcie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i mają na celu opisanie produktu z punktu 
widzenia wymagań bezpieczeństwa. 
 
Dane zawarte w pkt. 3 mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa (art. 
71 k.c.) i nie zastępują parametrów zawartych w świadectwie Kontroli Jakości. 


