KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzdzeniem WE 1907/2006

Düfa Schwarzer Peter 125 ml
Wersja
1.0

Aktualizacja:
28.08.2017

Numer Karty:
102000000181

Wydrukowano dnia: 28.08.2017
Data pierwszego wydania: 28.08.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsi biorstwa
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa
Numer materiału

: Düfa Schwarzer Peter 125 ml
:

08702701F04

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Informacje te nie s dostpne.
1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
Firma
: Meffert AG
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Numer telefonu

: +49 671 870-303

Telefaks

: +49 671 870-397

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za SDS

: SDB@meffert.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
+49 800 63333782

Mo-Fr 7:30 – 20:00, Sa 9:00 – 20:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroe
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZ DZENIE (WE) NR 1272/2008)
Substancje ciekłe łatwopalne, Kategoria 3
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
Działanie dranice na oczy, Kategoria 2

H319: Działa dranico na oczy.

Działanie toksyczne na narzdy
docelowe - naraenie jednorazowe,
Kategoria 3, Centralny układ nerwowy
Działanie toksyczne na narzdy
docelowe - naraenie jednorazowe,
Kategoria 3, Układ oddechowy
Przewlekła toksyczno  dla rodowiska
wodnego, Kategoria 3

H336: Moe wywoływa uczucie senno ci lub
zawroty głowy.
H335: Moe powodowa podranienie dróg
oddechowych.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodujc długotrwałe skutki.
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2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZ DZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy okre lajce
:
rodzaj zagroenia

Hasło ostrzegawcze

:

Uwaga

Zwroty wskazuj ce rodzaj
zagroenia

:

H226
H319
H335
H336
H412

Zwroty wskazuj ce rodki
ostrono ci

:

P101

P102
Zapobieganie:
P210

P271
Reagowanie:
P370 + P378

Łatwopalna ciecz i pary.
Działa dranico na oczy.
Moe powodowa podranienie dróg
oddechowych.
Moe wywoływa uczucie senno ci lub
zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodujc długotrwałe skutki.
W razie konieczno ci zasignicia porady
lekarza naley pokaza pojemnik lub
etykiet.
Chroni przed dziemi.
Przechowywa z dala od ródeł ciepła,
gorcych powierzchni, iskrzenia, otwartego
ognia i innych ródeł zapłonu. Palenie
wzbronione.
Stosowa wyłcznie na zewntrz lub w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
W przypadku poaru: Uy suchy piasek,
suche proszki ga nicze lub pian
alkoholoodporn do gaszenia.

Magazynowanie:
P405
Przechowywa pod zamkniciem.
Usuwanie:
P501
Zawarto / pojemnik usuwa do
autoryzowanego zakładu utylizacji
odpadów.
Niebezpieczne składniki musz by wymienione na etykiecie:
Solwent nafta (ropa naftowa), 64742-95-6
lekka zawierajca
wglowodory aromatyczne
1-metoksypropan-2-ol
107-98-2
dimetylobenzen - mieszanina
izomerów
octan n-butylu

1330-20-7
123-86-4

Oznakowanie zredukowane (<= 125 ml)
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Piktogramy okre lajce
rodzaj zagroenia

:

Hasło ostrzegawcze

:

Uwaga

Zwroty wskazuj ce rodzaj
zagroenia

:

H335

Moe powodowa podranienie dróg
oddechowych.
Moe wywoływa uczucie senno ci lub
zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodujc długotrwałe skutki.

H336
H412

Zwroty wskazuj ce rodki
ostrono ci

:
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P101

P102
Zapobieganie:
P271

W razie konieczno ci zasignicia porady
lekarza naley pokaza pojemnik lub
etykiet.
Chroni przed dziemi.
Stosowa wyłcznie na zewntrz lub w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Magazynowanie:
P405
Przechowywa pod zamkniciem.
Usuwanie:
P501
Zawarto / pojemnik usuwa do
autoryzowanego zakładu utylizacji
odpadów.
Niebezpieczne składniki musz
Solwent nafta (ropa naftowa),
lekka zawierajca
wglowodory aromatyczne
1-metoksypropan-2-ol
dimetylobenzen - mieszanina
izomerów
octan n-butylu

by wymienione na etykiecie:
Solwent nafta (ropa naftowa), lekka zawierajca wglowodory
aromatyczne
1-metoksypropan-2-ol
dimetylobenzen - mieszanina izomerów
octan n-butylu

2.3 Inne zagro enia
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uwaanych albo za trwałe, podlegajce
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegajce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0,1% bd powy ej.
Brak dost pnej informacji.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2 Mieszaniny
Składniki niebezpieczne
Nazwa Chemiczna

Nr CAS
Nr WE
Numer rejestracji

Klasyfikacja
(67/548/EWG)

Klasyfikacja
(ROZPORZ DZEN
IE (WE) NR

Stenie (%
w/w)

KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzdzeniem WE 1907/2006

Düfa Schwarzer Peter 125 ml
Wersja
1.0

Aktualizacja:
28.08.2017

Numer Karty:
102000000181

Solwent nafta (ropa 64742-95-6
naftowa), lekka
918-668-5
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Xn; R65
Xi; R37
N; R51/53
R10
R66
R67
R10
Xn; R20/21
Xi; R38

dimetylobenzen mieszanina
izomerów

1330-20-7
215-535-7

octan n-butylu

123-86-4
204-658-1
01-2119485493-29

R10
R66
R67

4-hydroksy-4metylopentan-2-on

123-42-2
204-626-7
01-2119473975-21

Nafta (ropa
naftowa) cika
hydrorafinowana

64742-48-9
265-150-3
01-2119457273-39

1272/2008)
Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H335,
H336
Aquatic Chronic 2;
H411

>= 15 - < 20

Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H336

>= 5 - < 10

Xi; R36

Flam. Liq. 3; H226
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

>= 3 - < 10

Xn; R65

Asp. Tox. 1; H304

>= 1 - < 10

Substancje o granicy naraenia zawodowego na stanowisku pracy :
1-metoksypropan107-98-2
R10
Flam. Liq. 3; H226
2-ol
203-539-1
R67
STOT SE 3; H336
01-2119457435-35

>= 1 - < 10

>= 1 - < 10

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.
Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje si w Sekcji 16.
Wyja nienia skrótów znajduj si w sekcji 16.

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy
4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
Informacje ogólne
: Usun z zagroonej strefy.
Przedstawi lekarzowi dołczon Kart Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.
W przypadku wdychania

: Zasign porady lekarza po istotnym naraeniu.
Osobie nieprzytomnej zapewni wygodn pozycj i zasign
porady medycznej.

W przypadku kontaktu ze

: Je li utrzymuj si podranienia skóry, wezwa lekarza.
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W przypadku zanieczyszczenia skóry - dobrze spłuka wod.
W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdj ubranie.

W przypadku kontaktu z
oczami

: Zapobiegawczo przemy oczy wod.
Usun szkła (szkło) kontaktowe.
W trakcie przemywania naley szeroko otwiera oczy.
Je li podranienie oczu utrzymuje si, skonsultowa si ze
specjalist.

W przypadku połknicia

: Zachowa drono  dróg oddechowych.
Nie podawa mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawa nic doustnie.
Je li objawy utrzymuj si, wezwa lekarza.

4.2 Najwa niejsze ostre i opónione objawy oraz skutki nara enia
Informacje te nie s dostpne.
4.3 Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postpowania z poszkodowanym
Informacje te nie s dostpne.

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku poaru
5.1 rodki ganicze
Odpowiednie rodki ga nicze

Niewła ciwe rodki ga nicze

: Piana odporna na alkohole
Dwutlenek wgla (CO2)
Suche proszki ga nicze
: Silny strumie wody

5.2 Szczególne zagro enia zwizane z substancj lub mieszanin
Specyficzne zagroenia w
: Nie dopu ci do przedostania si wody z gaszenia poaru do
czasie zwalczania poaru
sieci wodnej lub kanalizacji.
5.3 Informacje dla stra y po arnej
Specjalny sprzt ochronny
: W razie konieczno ci w trakcie akcji ga niczej załoy aparat
dla straaków
oddechowy z zamknitym obiegiem.
Dalsze informacje

: Zebra oddzielnie zanieczyszczon wod ga nicz. Nie
mona jej usuwa do kanalizacji.
Pozostało ci po poarze i zanieczyszczona woda ga nicza
musz by usunite zgodnie z lokalnymi przepisami.
Ze wzgldów bezpieczestwa w przypadku poaru pojemniki
powinny by przechowywane w oddzielnych
pomieszczeniach.
Stosowa rozpylon wod do chłodzenia zamknitych
pojemników.
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SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
6.1 Indywidualne rodki ostro noci, sprzt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne rodki
: Uy rodków ochrony osobistej.
ostrono ci.
Usun wszystkie ródła zapłonu.
Ewakuowa załog w bezpieczne miejsce.
Nie dopu ci do zbierania si oparów w ilo ciach mogcych
tworzy stenia wybuchowe. Opary mog gromadzi si w
nisko połoonych przestrzeniach.
6.2 rodki ostro noci w zakresie ochrony rodowiska
: Nie dopu ci do przedostania si produktu do kanalizacji.
rodki ostrono ci w
zakresie ochrony rodowiska
Zapobiega dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeeli to
bezpieczne.
W przypadku skaenia produktem rzek, jezior lub cieków
powiadomi odpowiednie władze.
6.3 Metody i materiały zapobiegajce rozprzestrzenianiu si ska enia i słu ce do usuwania
ska enia
Metody oczyszczania
: Zebra wyciek w niepalny materiał absorbujcy (ziemi,
piasek, ziemi okrzemkow, wermikulit) i umie ci w zbiorniku
do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz
w sekcji 13).
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje te nie s dostpne.

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 rodki ostro noci dotyczce bezpiecznego postpowania
: Unika tworzenia si aerozolu.
Sposoby bezpiecznego
postpowania
Nie wdycha oparów/pyłu.
Unika naraenia - przed u yciem zapozna si z instrukcj.
Unika zanieczyszczenia skóry i oczu.
rodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.
Nie je  i nie pi oraz nie pali tytoniu w miejscu stosowania.
Zastosowa rodki ostrono ci zapobiegajce wyładowaniom
elektrostatycznym.
Zapewni wystarczajc ilo  powietrza i/lub wentylacj w
miejscu pracy.
Otwiera ostronie beczki w których zawarto  moe by pod
ci nieniem.
Usun wod z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami.
Wytyczne ochrony
przeciwpoarowej

: Nie rozpyla nad otwartym płomieniem lub arzcym si
materiałem. Przedsiewzi niezbdne działania przeciwko
elektryczno ci statycznej (co mogłoby spowodowa zapłon
oparów organicznych). Przechowywa z dala od otwartego
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ognia, gorcych powierzchni i ródeł zapłonu.
: Nie je  i nie pi podczas stosowania produktu. Nie pali
tytoniu podczas stosowania produktu. My rce przed
posiłkami i po zakoczeniu pracy.

rodki higieny

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczce wszelkich wzajemnych
niezgodnoci
Wymagania wzgldem
: Nie pali. Przechowywa pojemnik dokładnie zamknity w
pomieszcze i pojemników
suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki
magazynowych
musz by ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo
dla uniknicia wycieków. Stosowa si do zalece na
etykiecie. Instalacje elektryczne/urzdzenia musz by
zgodne z normami bezpieczestwa technicznego.
: Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.

Inne informacje

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) kocowe
Informacje te nie s dostpne.

SEKCJA 8: Kontrola naraenia/rodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczce kontroli
Granice nara enia zawodowego
Składniki

Nr CAS

1-metoksypropan2-ol
Dalsze informacje

107-98-2

1-metoksypropan2-ol
Dalsze informacje

1-metoksypropan2-ol
1-metoksypropan2-ol
dimetylobenzen mieszanina
izomerów
Dalsze informacje

dimetylobenzen mieszanina
izomerów

Typ warto ci
(Droga
naraenia)
STEL

Parametry dotyczce
kontroli

Podstawa
(Data wersji)

150 ppm
2000/39/EC
568 mg/m3
(2000-06-16)
Adnotacja dotyczca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej naraenia
zawodowego wskazuje na moliwo  znacznej absorpcji poprzez skór,
Indykatywny
107-98-2
TWA
100 ppm
2000/39/EC
375 mg/m3
(2000-06-16)
Adnotacja dotyczca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej naraenia
zawodowego wskazuje na moliwo  znacznej absorpcji poprzez skór,
Indykatywny
107-98-2
NDS
180 mg/m3
PL NDS
(2014-06-23)
107-98-2
NDSch
360 mg/m3
PL NDS
(2014-06-23)
1330-20-7
TWA
50 ppm
2000/39/EC
221 mg/m3
(2000-06-16)
Adnotacja dotyczca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej naraenia
zawodowego wskazuje na moliwo  znacznej absorpcji poprzez skór,
Indykatywny
1330-20-7
STEL
100 ppm
2000/39/EC
442 mg/m3
(2000-06-16)
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Adnotacja dotyczca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej naraenia
zawodowego wskazuje na moliwo  znacznej absorpcji poprzez skór,
Indykatywny
123-86-4
NDS
200 mg/m3
PL NDS
(2014-06-23)
123-86-4
NDSch
950 mg/m3
PL NDS
(2014-06-23)
123-42-2
NDS
240 mg/m3
PL NDS
(2014-06-23)

Pochodny niepowodujcy efektów poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzdzeniem WE
1907/2006:
Nazwa substancji

Ko cowe
przeznaczenie

Droga naraenia

Potencjalne skutki
zdrowotne

Warto

1-methoxypropan-2-ol
(107-98-2)

Pracownicy

Wdychanie

short term – local
effects

553,5 mg/m3

Pracownicy

Kontakt ze skór

long term – systemic
effects

50,6 mg/kg

Pracownicy

Wdychanie

long term – systemic
effects

369 mg/m3

Konsumenci

Połknicie

long term – systemic
effects

33 mg/kg

Konsumenci

Kontakt ze skór

long term – systemic
effects

78 mg/kg

Konsumenci

Wdychanie

long term – systemic
effects

43,9 mg/m3

Pracownicy

Wdychanie

short term – local
effects

289 mg/m3

Pracownicy

Wdychanie

short term – systemic
effects

289 mg/m3

Pracownicy

Wdychanie

long term – systemic
effects

77 mg/m3

Pracownicy

Kontakt ze skór

long term – systemic
effects

180 mg/kg

Konsumenci

Wdychanie

short term – local
effects

174 mg/m3

Konsumenci

Wdychanie

short term – systemic
effects

174 mg/m3

Konsumenci

Kontakt ze skór

long term – systemic
effects

108 mg/kg

Konsumenci

Wdychanie

long term – systemic
effects

14,8 mg/m3

Konsumenci

Połknicie

long term – systemic
effects

1,6 mg/kg

xylene (1330-20-7)



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzdzeniem WE 1907/2006

Düfa Schwarzer Peter 125 ml
Wersja
1.0

Aktualizacja:
28.08.2017

butyl acetate (123-864)

Naphtha (petroleum),
hydrotreated heavy
(64742-48-9)

Numer Karty:
102000000181

Wydrukowano dnia: 28.08.2017
Data pierwszego wydania: 28.08.2017

Pracownicy

Wdychanie

short term – systemic
effects

960 mg/m3

Pracownicy

Wdychanie

long term – systemic
effects

480 mg/m3

Konsumenci

Wdychanie

short term – systemic
effects

859,7 mg/m3

Konsumenci

Wdychanie

long term – systemic
effects

102,34 mg/m3

Konsumenci

Wdychanie

long term – local
effects

102,34 mg/m3

Pracownicy

Wdychanie

long term – local
effects

480 mg/m3

Pracownicy

Wdychanie

short term – local
effects

960 mg/m3

Konsumenci

Wdychanie

short term – local
effects

859,7 mg/m3

Pracownicy

Wdychanie

short term – local
effects

240 mg/m3

Pracownicy

Wdychanie

long term – local
effects

66,4 mg/m3

Pracownicy

Kontakt ze skór

long term – systemic
effects

9,4 mg/kg

Pracownicy

Połknicie

long term – systemic
effects

3,4 mg/kg

Pracownicy

Kontakt ze skór

long term – systemic
effects

3,4 mg/kg

Konsumenci

Wdychanie

short term – local
effects

120 mg/m3

Konsumenci

Wdychanie

long term – local
effects

11,8 mg/m3

Konsumenci

Wdychanie

long term – systemic
effects

11,8 mg/m3

Pracownicy

Kontakt ze skór

long term – systemic
effects

300 mg/kg

Konsumenci

Połknicie

long term – systemic
effects

300 mg/kg

Konsumenci

Kontakt ze skór

long term – systemic
effects

300 mg/kg

Konsumenci

Wdychanie

long term – systemic
effects

900 mg/m3

Przewidywane st enie niepowodujce zmian w rodowisku (PNEC) zgodnie z
Rozporzdzeniem WE 1907/2006:
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Nazwa substancji

rodowisko

Warto

1-methoxypropan-2-ol (107-98-2)

Woda słodka

10 mg/l

Woda morska

1 mg/l

STP

100 mg/l

Osad wody słodkiej

52,3 mg/kg

Gleba

4,59 mg/kg

Osad morski

5,2 mg/kg

Gleba

2,31 mg/kg

Woda słodka

0,327 mg/l

Osad wody słodkiej

12,46 mg/kg

Woda morska

0,327 mg/l

Osad morski

12,46 mg/kg

STP

6,58 mg/l

Gleba

0,0903 mg/kg

Woda słodka

0,18 mg/l

Osad wody słodkiej

0,981 mg/kg

STP

35,6 mg/l

Woda morska

0,018 mg/l

Osad morski

0,0981 mg/kg

Woda słodka

2 mg/l

Woda morska

0,2 mg/l

Osad wody słodkiej

9,06 mg/kg

Osad morski

0,91 mg/kg

Gleba

0,63 mg/kg

xylene (1330-20-7)

butyl acetate (123-86-4)

8.2 Kontrola nara enia

rodki ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu

: Butelka z czyst wod do przemywania oczu

Ochrona rk
Materiał

: Rkawice odporne na rozpuszczalniki (kauczuk butylowy)

Uwagi

: Przydatno  dla okre lonego stanowiska pracy powinna by
przedyskutowana z producentami rkawic ochronnych.

Ochrona skóry i ciała

: Dostosowa rodzaj ochrony ciała do ilo ci i stenia
substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Ochrona dróg oddechowych

: W razie tworzenia si par stosowa respirator z odpowiednim
filtrem.
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: Informacje te nie s dostpne.

SEKCJA 9: Właciwoci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właciwoci fizycznych i chemicznych
Wygld
: ciecz
Barwa
: czarny
Zapach
: charakterystyczny
Próg zapachu
: Brak dost pnych danych
pH
: Brak dost pnych danych
Temperatura topnienia
: Brak dost pnych danych
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur : 120 °C
wrzenia
Temperatura zapłonu

: 27 °C

Szybko  parowania
Palno  (ciała stałego, gazu)
Samozapalno 
Górna granica wybuchowo ci
Dolna granica wybuchowo ci
Prno  par
Wzgldna gsto  oparów
Gsto  wzgldna
Gsto 

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gsto  nasypowa
Rozpuszczalno 
Rozpuszczalno  w wodzie
Rozpuszczalno  w innych
rozpuszczalnikach
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
Lepko 
Lepko  dynamiczna
Lepko  kinematyczna

: Brak dost pnych danych

Brak dost pnych danych
Brak dost pnych danych
Brak dost pnych danych
Brak dost pnych danych
Brak dost pnych danych
Brak dost pnych danych
Brak dost pnych danych
Brak dost pnych danych
ok. 0,91 g/cm3

: nierozpuszczalny
: Brak dost pnych danych
: Brak dost pnych danych
: Brak dost pnych danych
: Brak dost pnych danych
: Brak dost pnych danych
: > 21 mm2/s (40 °C)

Czas wypływu

: 120 - 180 s w 20 °C
Przekrój poprzeczny: 4 mm
Metoda: DIN 53211

Wła ciwo ci wybuchowe
Wła ciwo ci utleniajce

: Brak dost pnych danych
: Brak dost pnych danych

9.2 Inne informacje
Brak dost pnych danych
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SEKCJA 10: Stabilno i reaktywno
10.1 Reaktywno
Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
10.2 Stabilno chemiczna
Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
10.3 Mo liwo wystpowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje
: Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.
Pary mog tworzy z powietrzem mieszanin wybuchow.
10.4 Warunki, których nale y unika
Warunki, których nale y
: Ciepło, ogie i iskry.
unika
10.5 Materiały niezgodne
Czynniki, których naley
unika

: Informacje te nie s dostpne.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Kontakt z wod lub wilgotnym : Informacje te nie s dostpne.
powietrzem

Rozkład termiczny

: Informacje te nie s dostpne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
Toksyczno ostra
Produkt:
Toksyczno  ostra - przez
drogi oddechowe

Toksyczno  ostra - po
naniesieniu na skór
Składniki:
64742-95-6:
Toksyczno  ostra - droga
pokarmowa

: Oszacowana toksyczno  ostra: > 20 mg/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: para
Metoda: Metoda obliczeniowa
: Oszacowana toksyczno  ostra: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda obliczeniowa

: LD50 (Szczur): 2.000 - 5.000 mg/kg
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: LD50 (Królik): > 2.000 mg/kg
: Oszacowana toksyczno  ostra: 1.100 mg/kg
Metoda: Oszacowana warto  punktowa przekształconej
toksyczno ci ostrej

: LD50 (Szczur): > 5.000 mg/kg
: LC50 (Szczur): Uwagi: Nie mona było okre li warto ci
LC50/inhalacja/szczury ze wzgldu na brak miertelno ci
szczurów naraonych na maksymalne osigalne stenie.

Toksyczno  ostra - po
naniesieniu na skór
107-98-2:
Toksyczno  ostra - droga
pokarmowa
Toksyczno  ostra - przez
drogi oddechowe

: LD50 (Szczur): 4.016 mg/kg

Toksyczno  ostra - po
naniesieniu na skór

: LD50 (Królik): > 2.000 mg/kg

: LD50 (Królik): > 5.000 mg/kg

: LC50 (Szczur): > 25,8 mg/l
Czas ekspozycji: 6 h
Atmosfera badawcza: para

Działanie rce/dra nice na skór
Produkt:
Uwagi: Moe powodowa podranienia i stany zapalne skóry.
Powa ne uszkodzenie oczu/działanie dra nice na oczy
Produkt:
Uwagi: Pary mog powodowa podranienie oczu, układu oddechowego i skóry.
Składniki:
1330-20-7:
Wynik: Podranienie oczu
Działanie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór
Składniki:
1330-20-7:
Ocena:

Działa szkodliwie w kontakcie ze skór lub w nastpstwie
wdychania.

Działanie toksyczne na narzdy docelowe - nara enie jednorazowe
Składniki:
1330-20-7:
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Ocena: Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.
Działanie toksyczne na narzdy docelowe - nara enie powtarzane
Składniki:
1330-20-7:
Ocena: Moe powodowa uszkodzenie narzdów poprzez długotrwałe lub naraenie
powtarzane.
Składniki:
1330-20-7:
Toksyczno przy wdychaniu
Składniki:
1330-20-7:
Połknicie i dostanie si przez drogi oddechowe moe grozi mierci.
Dalsze informacje
Produkt:
Uwagi: Objawami przedłuonego wystawienia na działanie mog by: ból głowy, zawrót głowy,
wyczerpanie, mdło ci i wymioty.
Stenia znacznie przekraczajce warto  TLV mog powodowa efekty narkotyczne.
Rozpuszczalniki mog wysusza skór.
Składniki:
64742-48-9:
Uwagi: Rozpuszczalniki mog wysusza skór.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczno
Brak dost pnych danych
12.2 Trwało i zdolno do rozkładu
Brak dost pnych danych
12.3 Zdolno do bioakumulacji
Składniki:
123-86-4:
Współczynnik podziału: noktanol/woda
123-42-2:
Współczynnik podziału: noktanol/woda
12.4 Mobilno w glebie
Brak dost pnych danych

: log Pow: 2,3

: log Pow: -0,09
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12.5 Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB
Produkt:
Ocena

: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uwaanych
albo za trwałe, podlegajce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwałe i podlegajce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% bd powyej..

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Produkt:
Dodatkowe informacje
ekologiczne

: Uwagi: Zagroenie rodowiska nie moe by wykluczone w
przypadku nieprofesjonalnego posługiwania si lub usuwania.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powoduj c
długotrwałe skutki.

Składniki:
64742-48-9:
Dodatkowe informacje
ekologiczne

: Uwagi: Brak dostpnych danych

SEKCJA 13: Post powanie z odpadami
Europejski Katalog Odpadów :

08 01 11 - waste paint and varnish containing organic solvents
or other dangerous substances

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt
: Produkt nie powinien przedostawa si do sieci wodnej lub
kanalizacyjnej oraz gleby.
Nie zanieczyszcza stawów, dróg wodnych lub kanałów
produktem ani zuytymi opakowaniami.
Przekaza licencjowanemu zakładowi usuwania odpadów.
Zanieczyszczone
opakowanie

: Opróni z pozostałych resztek.
Usun jak nieuywany produkt.
Nie uywa ponownie pustych pojemników.
Nie spala i nie ci palnikiem pustych beczek.

SEKCJA 14: Informacje dotyczce transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
ADR

: UN 1263

IMDG

: UN 1263

IATA

: UN 1263

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR

: FARBA
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14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie
ADR

: 3

IMDG

: 3

IATA

: 3

14.4 Grupa opakowaniowa
ADR
Grupa opakowaniowa
Kody klasyfikacji
Nr. rozpoznawczy
zagroenia
Etykiety
Kod ogranicze przewozu
przez tunele
IMDG
Grupa opakowaniowa
Etykiety
EmS Numer
IATA
Instrukcja pakowania
(transport lotniczy towarowy)
Instrukcja pakowania
(transport lotniczy
pasaerski)
Instrukcja opakowania (LQ)
Grupa opakowaniowa
Etykiety

: III
: F1
: 30
: 3
: (D/E)

: III
: 3
: F-E,S-E
: 366
: 355

: Y344
: III
: Flammable Liquids

14.5 Zagro enia dla rodowiska
ADR
Niebezpieczny dla
rodowiska
IMDG
Substancja mogca
spowodowa
zanieczyszczenie morza

: nie

: nie

14.6 Szczególne rodki ostro noci dla u ytkowników
Nie dotyczy
14.7 Transport luzem zgodnie z załcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczce przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny
REACH - Lista kandydacka substancji stanowicych
: Nie dotyczy
bardzo due zagroenie dla Autoryzacji (Artykuł 59).
15.2 Ocena bezpieczestwa chemicznego
Informacje te nie s dostpne.

SEKCJA 16: Inne informacje
Pełny tekst Zwrotów R
R10
R20/21
R36
R37
R38
R51/53

R65
R66
R67
Pełny tekst Zwrotów H
H226
H304
H312
H315
H319
H332
H335
H336
H373
H411
Pełny tekst innych skrótów
Acute Tox.
Aquatic Chronic
Asp. Tox.
Eye Irrit.
Flam. Liq.
Skin Irrit.
STOT RE

: Produkt łatwopalny.
: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze
skór.
: Działa drani co na oczy.
: Działa drani co na drogi oddechowe.
: Działa drani co na skór.
: Działa toksycznie na organizmy wodne; moe powodowa
długo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku
wodnym.
: Działa szkodliwie; moe powodowa uszkodzenie płuc w
przypadku połknicia.
: Powtarzaj ce si naraenie moe powodowa wysuszanie lub
pkanie skóry.
: Pary mog wywoływa uczucie senno ci i zawroty głowy.
: Łatwopalna ciecz i pary.
: Połknicie i dostanie si przez drogi oddechowe moe grozi
mierci.
: Działa szkodliwie w kontakcie ze skór.
: Działa drani co na skór.
: Działa drani co na oczy.
: Działa szkodliwie w nastpstwie wdychania.
: Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.
: Moe wywoływa uczucie senno ci lub zawroty głowy.
: Moe powodowa uszkodzenie narzdów poprzez
długotrwałe lub naraenie powtarzane.
: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodujc
długotrwałe skutki.
:
:
:
:
:
:
:

Toksyczno  ostra
Przewlekła toksyczno  dla rodowiska wodnego
Zagroenie spowodowane aspiracj
Działanie dranice na oczy
Substancje ciekłe łatwopalne
Dranice na skór
Działanie toksyczne na narzdy docelowe - powtarzane
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naraenie
: Działanie toksyczne na narzdy docelowe - naraenie
jednorazowe

ADN - Europejska umowa dotyczca midzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
drogami wodnymi ródldowymi; ADR - Umowa europejska dotyczca mi dzynarodowego
przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym; AICS - Australijski spis substancji
chemicznych; ASTM - Amerykaskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR Karcynogen, mutagen lub rodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stenie zwizane z x%
reakcji; ELx - Wska nik obcienia zwi zany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniej ce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stenie zwizane z x% wzrostu
prdko ci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Midzynarodowa Agencja Bada nad Rakiem; IATA - Midzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Midzynarodowy kod dla budowy i wyposaania
statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa maksymalnego
stenia inhibituj cego; ICAO - Midzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Midzynarodowy morski kodeks towarów
niebezpiecznych; IMO - Midzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpiecze stwie
przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI Koreaski spis istniej cych substancji chemicznych; LC50 - Stenie substancji toksycznej
powodujce mier 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania mierci 50% populacji testowej ( rednia dawka miertelna); MARPOL Midzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. Nieokre lone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów
stenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano wystpowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wska nik obcienia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC
- Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczestwa Chemicznego i Zapobiegania Skaeniom; PBT Substancja trwała, wykazujca zdolno  do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipi ski spis
chemikaliów i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleno ci struktura-aktywno ;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczcy rejestracji,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotycz ce mi dzynarodowego
przewozu towarów niebezpiecznych kolej; SADT - Samoprzyspieszajca temperatura rozkładu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczestwa Materiału; TCSI - Tajwaski spis substancji
chemicznych; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o
kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo
trwały i wykazujcy du zdolno  do bioakumulacji
Dalsze informacje
Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte s na aktualnym stanie wiedzy i informacji
na dzie publikacji. Została ona opracowana jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego
uytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w
przypadku uwolnienia do rodowiska i nie powinna by traktowana jako gwarancja
wła ciwo ci ani specyfikacja jako ciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z
przeznaczeniem zastosowania danego materiału, moe nie by wana dla tego materiału,
uytego w połczeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, e jest to
wymienione w tek cie.
PL / PL
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