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KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KONSERWACJA FORM WTRYSKOWYCH
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Konserwacja form wtryskowych

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane:

Preparat do zabezpieczania form wtryskowych, konserwująco zabezpieczający

Zastosowanie odradzane:

nie określono

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
Producent/dystrybutor
NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23, 42-200 Częstochowa
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Tomasz Wywiałtel.+48 34 3643923
tom@normatek.pl godziny pracy 8,30 - 16.30

1.4 Numer telefonu alarmowego:
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
.
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującymi przepisami – patrz sekcja 15
Klasyfikacja 1272/2008/WE:
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 (Asp. Tox. 1) Połknięcie i dostanie się przez drogi
oddechowe może grozić śmiercią. Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 (Skin Irrit.2) Działa
drażniąco na skórę. Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia
3,działanie drażniące na drogi oddechowe (STOT SE 3) Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3,działanie
narkotyczne (STOT SE 3). Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Stwarzające zagrożenie dla
środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki. Ciecze łatwopalne kategoria zagrożenia 3 (Flam. Liq. 3). Łatwopalna ciecz i pary.

2.2 Elementy oznakowania:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H220 Skrajnie łatwopalny gaz
H229 : Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 – Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów
P410 + 412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50 °C (122 °F).

2.3 Inne zagrożenia:

Brak informacji

3.2 Mieszaniny: :
Nazwa substancji

Numery identyfikacyjne

Klasyfikacja i oznakowanie

Nafta (ropa naftowa),
Ciężka przeróbka
zachowawcza
zawierająca
węglowodory
aromatyczne

WE: 309-945-6
CAS: 101631-20-3
Nr Indeksu: 649-273-00-3
Nr rejestracji: --

Klasyfikacja 1272/2008/WE:
Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H335; H336
Asp. Tox. 1; H304
EUH 066

Niskowrząca benzyna
- niespecyfikowana

WE: 271-635-0
CAS: 68603-08-7
Nr Indeksu: 649-372-00-1
Nr rejestracji: --

Klasyfikacja 1272/2008/WE:
Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit.; H315
STOT SE 3; H336
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2 H411

25-35

Gazy z ropy
naftowej, skroplone

WE: 270-704-2
CAS:68476-85-7
Nr Indeksu:649-202-00-6

Klasyfikacja 1272/2008/WE:
Flam.Gas.1.H220
Press.Gas,H280,
Uwaga:H,K,S,U

35-45

Nie podlega
rejestracji

Stężenie
[%wag.]
45-55

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skórą:
W razie skażenia skroplonym gazem zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością chłodnej wody. Na
odmrożenia założyć jałowy opatrunek. Jeżeli wystąpią objawy podrażnienia skóry, skontaktować się
z lekarzem. Zanieczyszczoną odzież i buty wyczyścić przed ponownym użyciem.
W przypadku kontaktu z oczami:
Natychmiast płukać dużą ilością wody, przez co najmniej przynajmniej 15 minut. Unikać silnego
strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeśli objawy
podrażnienia utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.
Narażenie inhalacyjne:
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, zastosować
sztuczne oddychanie. W razie trudności w oddychaniu, wezwać natychmiast pomoc medyczną.
W przypadku połknięcia:
Narażenie tą drogą jest bardzo mało prawdopodobne – produkt w postaci aerozolu. Wypić dużą ilość
wody, nie powodować wymiotów, skonsultować się z lekarzem.
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Kontakt z oczami: Skażenie oczu ciekłą substancją może wywołać ból, zaczerwienienie i
prawdopodobnie uszkodzenie rogówki.
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym:
Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Woda – rozproszone prądy wodne, piana odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.
Niewłaściwe środki gaśnicze:
Nie stosować zwartych strumieni wody.
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Skrajnie łatwopalny aerozol. Woda może być nieskutecznym środkiem gaśniczym. Powinna
być użyta w celu ochłodzenia pojemników, aby zapobiec wybuchowi. Zbiorniki narażone na
działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości; jeśli to
możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu).
Pod wpływem ogrzewania lub w środowisku ognia ulega rozkładowi z wydzieleniem silnie
toksycznych produktów gazowych: halogenowodory, śladowe ilości karbonylohalogenków.
5.3 Informacje dla straży pożarnej
Nie dopuścić do przedostania się środków gaśniczych do kanalizacji i cieków wodnych. Zawiadomić
otoczenie o pożarze. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w
likwidowaniu pożaru. Powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności także Policję
Państwową, najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego.
Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną i aparat izolujący drogi oddechowe (aparat tlenowy
skompletowany z maską).

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych:
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić o awarii odpowiednie
służby. Usunąć z obszaru zagrożenia osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii.
Dla osób udzielających pomocy: Zadbać o odpowiednią wentylację, stosować indywidualne środki
ochrony.
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W razie awarii nie dopuszczać do zrzutów do środowiska. Zabezpieczyć produkt przed
przedostaniem się do kanałów ściekowych, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do
gleby. Próbować zebrać jak tylko to możliwe, do odpowiednich pojemników celem dalszej
utylizacji.
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia:
Produkt znajduje się w hermetycznie zamkniętych pojemnikach aerozolowych – wyciek jest mało
prawdopodobny. W razie uszkodzenia pojemnika usunąć z otoczenia źródła ognia i zapewnić dobrą
wentylację. Wyciek zebrać za pomocą obojętnych absorbentów itp. piasku. Umieścić w
odpowiednim pojemniku i przekazać do utylizacji.
6.4 Odniesienia do innych sekcji:
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Chronić
przed wyładowaniami elektrostatycznymi, upewnić się czy oświetlenie elektryczne i instalacja
elektryczna są sprawne i nie stanowią potencjalnego źródła zapłonu. Nie stosować narzędzi
skrawających powodujących iskrzenie. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się
materiałem. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia.
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie
palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez
wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności:
Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Przechowywać z dala od dzieci.
Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C.
Zastosowanie zawodowe: przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnych
zbiornikach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym (w
budynku ognioodpornym). Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać z dala od dzieci.
Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C.
7.3 Szczególne zastosowanie (-a) końcowe:
Sprężony gaz wydmuchiwany pod dużym ciśnieniem pozwala na usuwanie kurzu i innych
zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc. Stosowany jest w elektronice, fotooptyce, mechanice
precyzyjnej, elektromechanice, telekomunikacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Paramenty dotyczące kontroli:
Rozporządzenie MPiPS Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. nr 217/2002, poz. 1833z późn. zm.: Dz. U. nr 212/2005 poz.
1769, Dz.U.nr.161/2007, poz. 1142, Dz. U. nr 105/2009, poz. 873);
NUMER CAS: SUBSTANCJA
NDS (mg/m3)
(mg/m3)
64742-82-1 Nafta (ropa naftowa)
300
174-98-6
Propan
1800
106-94-8
Butan
3000

NDSCh (mg/m3)
-------

NDSP
-------

Oznaczenia w powietrzu na stanowisku pracy:
PN-EN 482:2009 Powietrze na stanowiskach pracy -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki
procedur pomiarów czynników chemicznych.
PN-EN-689: 2002 Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
PN Z-04008-7:2002Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza
w środowisku pracy i interpretacji wyników.
PN-81/Z-0413403 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ropy naftowej i jej składników -Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z
wzbogacaniem próbki.

8.2 Kontrola narażenia:
Stosowne techniczne środki kontroli:
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przy zastosowaniu zawodowym: niezbędna jest skuteczna wentylacja miejscowa wywiewna
pomieszczenia oraz wentylacja ogólna pomieszczenia w celu zmniejszenia stopnia narażenia
pracowników. Należy monitorować środowisko pracy w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
Jeżeli wentylacja wywiewna jest niewystarczająca, stosować odpowiednie ochrony indywidualne
układu oddechowego.
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:
Ochrona oczu lub twarzy:
Unikać kontaktu z oczami. Przy obchodzeniu się z produktem, gdy istnieje możliwość narażenia,
nosić gogle chroniące przed gazami (w przypadku skompletowania z półmaską).
Ochrona skóry
Ochrona rąk
Unikać kontaktu ze skórą. Nosić rękawice ochronne powlekane (np. vitonem, nitrylem lub z
polialkoholu winylowego).
Inne:
W sytuacjach awaryjnych nosić odpowiednią odzież w wersji antyelektrostatycznej.
Ochrona dróg oddechowych
Unikać wdychania gazu. Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony
indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występujących na danym
stanowisku pracy, czasu ekspozycji, czynności wykonywanych przez pracownika oraz zaleceń
podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej. W sytuacjach awaryjnych sprzęt ochrony
układu oddechowego w postaci półmaski lub maski skompletowanej z pochłaniaczem AX. W sytuacji
awaryjnej lub, gdy stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony
indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolującym sprzętem
ochrony układu oddechowego).
Zagrożenia termiczne:
Nie dotyczy.

Monitoring biologiczny
Nie ustalono.
Kontrola narażenia środowiska
Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu – rozporządzenie MŚ (Dz. U z 03.03.2008 r nr 47,
poz.281): nie ustalono.
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków
przemysłowych – rozporządzenie MŚ (Dz. U nr 136/2006, poz. 964): nie ustalono.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych – rozporządzenie MI (Dz. U nr 129/2002, poz. 1108): nie ustalono.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Postać fizyczna barwa zapach gęstość (20°) temperatura zapłonu Palność (ciała stałego, gazu):
Granice wybuchowości w 20 °C Właściwości wybuchowe:
Właściwości utleniające:

ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego
jasno żółta
charakterystyczny
0,90-1,01 g/cm ³
nie dotyczy: aerozol
mieszanina skrajnie łatwopalna
łatwopalna 1,9% - 9,0% obj.
pary mieszaniny z powietrzem mogą
tworzyć mieszaniny wybuchowe
brak danych

9.2 Inne informacje:

Brak dodatkowych wyników badań.
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność
Brak informacji.
10.2 Stabilność chemiczna
Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i stosowania.
10.3Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Brak.
10.4 Warunki, których należy unikać
Wysoka temperatura, źródła iskrzenia i otwartego ognia.
10.5 Materiały niezgodne:
Brak.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Halogenowodory, śladowe ilości karbonylohalogenków.

11.1 Informacja dotycząca skutków toksykologicznych
Brak danych doświadczalnych dotyczących tego preparatu. Oceny dokonano na podstawie danych
dotyczących składników niebezpiecznych wchodzących w skład preparatu.
a) Toksyczność
ostra dane dotyczące dawek LD50 podawane w literaturze są rozbieżne. Przyjmuje się, że dla człowieka około
10 ml benzyny przyję tej drogą pokarmową może być dawką niebezpieczną.

b) Działanie drażniące
Na skórę: drażni skórę i śluzówkę
Na oczy: działa drażniąco
c) Działanie żrące
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako żrąca. Brak danych potwierdzających klasę zagrożenia.
d) Działanie uczulające
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako uczulająca. Brak danych potwierdzających klasę zagrożenia.
e) Toksyczność dla dawki powtarzalnej
Powtarzające się narażenie powoduje wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności
i zawroty głowy
e) Toksyczność dla dawki powtarzalnej
Powtarzające się narażenie powoduje wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności
i zawroty głowy
f) Rakotwórczość
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako rakotwórcza. Brak danych potwierdzających klasę zagrożenia
g) Mutagenność
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako mutagenna. Brak danych potwierdzających klasę zagrożenia.
h) Szkodliwe działanie na rozrodczość
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako szkodliwie działająca na rozrodczość. Brak danych potwierdzających
klasę zagrożenia
Drogi narażenia:
Drogi oddechowe: Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na drogi
oddechowe.
Skóra:. Działa drażniąco na skórę.
Oczy: Działa drażniąco.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Połknięcie może
spowodować podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunki.
Objawy zatrucia:
Bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, senności w wyjątkowych przypadkach utrata
przytomności.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Szczegółowe badania nie były prowadzone, wobec powyższego brak jest bliższych danych.
Mieszanina nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska. Nie należy dopuszczać do
przedostania się i rozprzestrzeniania preparatu w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i ciekach
wodnych.
12.1 Toksyczność:
Brak danych
12.3 Zdolność do bioakumulacji:
Brak danych.
12.4 Mobilność w glebie:
Brak danych.
12.5 Wyniki oceny właściwości pbt i vpvb:
Brak danych.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania:
Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:
Usuwać z uwzględnieniem odpowiednich, lokalnych i urzędowych przepisów dotyczących odpadów – patrz
sekcja 15
Pozostałości wyrobu:
Kod odpadu: 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne. Nie usuwać do kanalizacji. Nie gromadzić z odpadami komunalnymi. Pozostałości
wyrobu w opakowaniu należy starannie usunąć i pozostawić do całkowitego wysuszenia (wyłącznie w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach).
UWAGA:
Pozostałości suszyć wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od wyrobów łatwopalnych.
Opakowanie zanieczyszczone:
Opakowanie zawierające pozostałości wyrobu jest odpadem niebezpiecznym.
Kod odpadu: 15 01 10*. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne). Nie
gromadzić z odpadami komunalnymi. Opakowanie podlega opłacie kaucyjnej i należy je zwrócić do
producenta. W przypadku braku takiej możliwości opakowanie zanieczyszczone przekazać podmiotom, które
uzyskały zezwolenie właściwego organu na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR
(transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport śródlądowy), IMDG (transport
morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

142 Numer UN (numer ONZ)
UN 1950
143 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE, palne
144 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
2 Nalepka ostrzegawcza Nr 21
145 Grupa pakowania
146 Zagrożenia dla środowiska
Tak
147 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Brak danych
147 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Brak
danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:
• Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 322
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacją i oznakowaniem Dz. U. 2010 Nr 27, poz. 140
• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin Dz.U.2012, poz. 1018
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie ograniczeń, zakazów lub
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
oraz zawierających je produktów Dz.U.Nr 168, poz.1762 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2006 Nr 239
poz.1731, Dz.U. 2007 Nr 1, poz. 1, Dz.U. 2007 Nr 116, poz.806, Dz.U. 2008 Nr 190, poz. 1163
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Dz. U.
2004 Nr 280, poz.2771 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2005 Nr 160, poz. 1356
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin Dz. U. 2012 poz.
445
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów Dz.
U.Nr 112, poz.1206
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. Nr 217, poz.1833 z późniejszymi zmianami Dz.U. 2005 Nr 212, poz.1769; Dz.U. 2007 Nr 161
poz. 1142 oraz Dz.U.2009 Nr 105, poz.873; Dz.U.2010 Nr 141, poz. 950 Dz. U. 2011 Nr 274, poz
1621
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. Nr 73, poz.645 z późniejszymi zmianami Dz.U.2007
nr 241, poz 1772
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
Dz. U z 2008 roku Nr 203, poz. 1275
• Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i
B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r. Dz. U. 2007 Nr 99, poz. 667 załącznik: Umowa
Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. ADR 2013
2015, IMDG Code 2012 Edition
• Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami Dz. Urz. UE L 304 z dnia 22
listopada 2007 roku, Dz. Urz. UE L268 z 09 października 2008, Dz. Urz. UE nr L 46 z 17 lutego 2009
roku, Dz. Urz. UE L164 z 26 czerwca 2009, Dz. Urz. UE L133/1 z 31 maja 2010 z późniejszymi
zmianami.
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku); Dz. Urz. UE L 235 z 5 września 2009, Dz. Urz. UE L 83 z 30 marca
2011, Dz. Urz. UE L 179 z 11 lipca 2012

15.2 Ocena bezpieczeństwa
chemicznego Nie dokonano

SEKCJA 16: Inne informacje
Flam.Liq.3 Substancje ciekłe łatwopalne kat.3
H220 Skrajnie łatwopalny gaz
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem
Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją kat.1
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2
H315 Działa drażniąco na skórę(kategoria 2)
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kat. 2
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry Wyjaśnienie skrótów i
akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:
Nr CAS– oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical
Abstracts Service (CAS).
Nr WE– numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o znaczeniu
komercyjnym Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang.European List of Notified
Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w pub
likacji "No-longer polymers". (EINECS - ang.European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer
przypisany substancji w Europejskim
NDS– najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
NDSCh– najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe.
NDSP– najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe.
DSB – dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
Numer UN– czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji, mieszaniny lub wyrobu zgodnie z przepisami
modelowymi ONZ
ADR– Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
IMO– Międzynarodowa Organizacja Morska.
RID– Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.
IMDG-Code– Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych.
ICAO /IATA – Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także
ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub
niewłaściwego zastosowania produktu.
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej
jest dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta,
odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu ponosi użytkownik.
Zmiana w stosunku do wersji poprzedniej : klasyfikacja mieszaniny zgodna z rozporządzeniem (WE)
nr 1272/2008.

