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KARTA PRODUKTU 

 
Producent: PZ CUSSONS POLSKA S.A. 

Adres: ul. CHOCIMSKA 17 

             00-791 WARSZAWA 

Telefon: +48 /22/ 85 28 600 

Fax: +48 /22/ 85 28 601 

 

DATA WYDANIA: 02.09.2015                                                            NR WERSJI: 05 

 

1. IDENTYFIKACJA  PRODUKTU 

 

NAZWA HANDLOWA: LUKSJA CREAMY 90g 

 Luksja Creamy Cotton Milk&Prowitamin B5 (mleczko bawełniane i prowitamina b5) 

 Luksja Creamy  Chamomile&Glycerin (rumianek i gliceryna) 

 Luksja Creamy Rose&Milk Proteins (róża i proteiny mleka) 

 Luksja Creamy Almonds &Shea Butter (migdały I masło shea) 

 Luksja Creamy  Linen& Rice Milk (len i mleczko ryżowe) 

 

2. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

Główne składniki: mieszanina soli sodowych  kwasów tłuszczowych   (pochodzenia 

roślinnego), woda, kompozycja zapachowa, chlorek sodu, dwutlenek tytanu, składniki 

kompleksujące. 

Szczegółowe informacje  znajdują się na opakowaniu jednostkowym (INCI). 

 

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Zagrożenia dla zdrowia człowieka: produkt nie stwarza zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, 

jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Może powodować podrażnienia w przypadku 

kontaktu z oczami. 

Zagrożenia dla środowiska: nie są znane 

 

4.ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

Kontakt ze skórą: jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem, nie powoduje podrażnień 

skóry 

Kontakt z oczami: przemyć dokładnie dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustąpi 

skontaktować się natychmiast z lekarzem. 

Połknięcie: przepłukać usta dokładnie dużą ilością  wodą , potem należy wypić dużą  ilość 

wody. Natychmiast zgłosić się do lekarza i przedstawić opakowanie  produktu z listą 

składników. 

Wdychanie: n.d. 

 

5.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Produkt nie jest palny. 
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6.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA 

Środki ochrony osobistej: unikać kontaktu z oczami 

Środki zapobiegawcze w ochronie środowiska: w przypadku przedostania się dużych 

ilości produktu poinformować odpowiednie władze lokalne. 

Metody oczyszczania: zebrać produkt do pojemnika na odpady i usunąć zgodnie z  

lokalnymi regulacjami. Posadzkę zmyć  wodą. 

 

7.POSŁUGIWANIE SIĘ SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 

7.1.POSŁUGIWANIE SIĘ PRODUKTEM 

Środki ostrożności przy bezpiecznym posługiwaniu się substancją: nie dopuszczać, 

aby produkt lub jego roztwór dostały się do oczu lub ust. 

7.2. MAGAZYNOWANIE 

Niewłaściwe materiały: n.o. 

Warunki przechowywania: przechowywać produkt w temp < 30C. Chronić przed 

bezpośrednią ekspozycją  na promienie słoneczne. Nie przechowywać w pobliżu źródeł 

ciepła. 

 

8.KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 

Ogólne środki ochrony (NDS, itd.) : n.o., nie wymagane 

Ochrona dróg oddechowych: nie wymagana 

Ochrona oczu: nie wymagana, ale w trakcie używania unikać kontaktu z oczami. 

Ochrona skóry: nie wymagana 

Wentylacja: nie wymagana 

 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

 

Wygląd: kostka 90g 

Barwa:  

LUKSJA CREAMY –kremowe  mydło nawilżające 

 Luksja Creamy Cotton Milk&Prowitamin B5 (mleczko bawełniane i prowitamina b5) 

 Luksja Creamy  Chamomile&Glycerin (rumianek i gliceryna) 

 Luksja Creamy Rose&Milk Proteins (róża i proteiny mleka) 

 Luksja Creamy Almonds &Shea Butter (migdały I masło shea) 

 Luksja Creamy  Linen& Rice Milk (len i mleczko ryżowe) 

 

 

Barwa od białej do jasno- kremowej 

 

Zapach: charakterystyczny, dla użytej kompozycji zapachowej 

Temperatura topnienia: n.d. 

Temperatura zapłonu: n.d., produkt nie jest palny 

Właściwości utleniające: n.d. 

Rozpuszczalność w wodzie (20C): częściowo rozpuszczalny 

pH (25C): wodny roztwór - (10,00-11,50) 

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) (20C): n.o. 

Całkowita zawartość kwasów tluszczowych: maximum 78,5% 

Zawartość wody: maximum 14,5% 

 

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Warunki, których należy unikać: temp> 30 C i bezpośredniej ekspozycji na światło 

słoneczne 

Materiały, których należy unikać (niebezpieczne reakcje): kwasy nieorganiczne  i 

bezwodniki kwasów nieorganicznych 
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Niebezpieczne produkty rozkładu: n.o. 

 

 

 

 

 

 

 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Toksyczność doustna: produkt lub wodny roztwór produktu  może powodować 

podrażnienia jelit w wypadku połknięcia. 

Podrażnienie skóry: jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem,  produkt nie działa 

drażniąco lub uczulająco 

Podrażnienie oczu: produkt lub wodny roztwór produktu może powodować podrażnienia w 

przypadku  bezpośredniego kontaktu z oczami. 

 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Niniejszy produkt nie został poddany ocenie ekologicznej. Brak dostępnych danych. 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Produkt: postępować zgodnie z  lokalnymi regulacjami dotyczącymi usuwania odpadów 

mydeł w kostce. 

Zanieczyszczone opakowania: postępować zgodnie z  lokalnymi regulacjami dotyczącymi 

usuwania pojemników po przechowywaniu odpadów mydeł w kostce. 

 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Transport drogowy: brak ograniczeń 

Transport morski: brak ograniczeń 

Transport lotniczy: brak ograniczeń 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Produkt podlega ustawie o kosmetykach z dnia 30 marca 2001r. z późniejszymi zmianami 

 

16. INNE INFORMACJE 

Źródła danych: specyfikacja produktu gotowego, karty charakterystyki surowców. 

Uwagi dotyczące skrótów: n.d.- nie dotyczy, n.o.- nie określono 

Powód wydania: aktualizacja danych 

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie bazują na obecnym stanie wiedzy, a celem 

niniejszego dokumentu jest przedstawienie naszego wyrobu z punktu widzenia potrzeb 

bezpieczeństwa. Z tego powodu nie może on być traktowany jako gwarancja spełnienia 

określonych właściwości.  

 


