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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji lub mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji lub mieszaniny i identyfikacja 

przedsiębiorstwa 
 

1.1 Identyfikator produktu 
 

Nazwa handlowa: Härter für Düfa EP-Bodensiegel (Utwardzacz do żywicy epoksydowej 2K do ścian i podłóg) 

Niniejsza karta charakterystyki ważna jest dla poniższych produktów: 

1000707345703005000: Härter für Düfa EP-Bodensiegel (Utwardzacz do żywicy epoksydowej 
2K do ścian i podłóg) RAL 7030 SZARY KAMIENNY 

1000707345703205000: Härter für Düfa EP-Bodensiegel (Utwardzacz do żywicy epoksydowej 
2K do ścian i podłóg) RAL 7030 SZARY BEŻOWY 

 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane 
 

Ogólne zastosowanie:    Utwardzacz 
 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 

Nazwa firmy: Meffert AG 

Ulica / skrytka pocztowa: Sandweg 15 

Kod pocztowy, miasto: 55543 Bad Kreuznach 

Niemcy 
WWW: www.meffert.com 
E-mail: sdb@meffert.com 
Telefon: +49 (0) 671 / 870-0 
Faks: +49 (0) 671 / 870-397 

Jednostka udzielająca informacji: 

Telefon: +49 (0)671 / 870-301, e-mail: SDB@meffert.com 

1.4 Numer alarmowy 
 

Telefon: 0800 / 63 33 37 82  (Pn-Pt 7:30 – 20:00, Sob 9:00 – 20:00) 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 CLP 

Skin Irrit. 2; H315 Działa drażniąco na skórę. 

Eye Irrit. 2; H319 Działa drażniąco na oczy. 

Skin Sens. 1; H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Aquatic Chronic 2; H411  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE 

Xi; R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. 

Sens.; R43  Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 

N; R51-53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne 
zmiany w środowisku wodnym. 

 
2.2 Elementy oznakowania 

 

Oznakowanie CLP 

 
Hasło ostrzegawcze: Uwaga 

http://www.meffert.com/
mailto:sdb@meffert.com
mailto:SDB@meffert.com
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SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach 

  Zwroty ryzyka: H315 Działa drażniąco na skórę. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

Zwroty wskazujące 

rodzaj zagrożenia: P102 Chronić przed dziećmi. 
 

P261 Unikać wdychania pary. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

 

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody  
                      z mydłem. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 

Ponownie przepłukać oczy. 
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 

porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 

P501 Zawartość/pojemnik usuwać jako odpady problemowe.  
 

Oznakowanie (67/548/EWG lub 1999/45/WE) 
 

 
 
 
 

Drażniące 

Xi  N 
 
 

 
niebezpieczny dla środowiska 

 
Zwroty R: R 36/38             Działa drażniąco na oczy i skórę. 

R43                      Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące       
                             się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

 

Zwroty S: S 2 Chronić przed dziećmi. 
S 24/25 Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. 
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 

porady lekarza. 
S 28 W razie kontaktu ze skórą natychmiast przepłukać dużą ilością wody. 
S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne 

i okulary lub ochronę twarzy. 
S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją 

lub kartą charakterystyki. 
 

Szczególne oznakowanie 
EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może wywoływać reakcje alergiczne.     

Przestrzegać zaleceń producenta. 

Zawiera: Produkt reakcyjny zawierający żywice epoksydowe z bisfenolem A (masa 
cząsteczkowa <=700) 

oraz żywice epoksydowe z bisfenolem F o przeciętnej masie cząsteczkowej </= 700. 

2.3 Pozostałe zagrożenia 
 

Brak szczegółowych informacji na temat wspomnianych zagrożeń. 
 

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach 
 

3.1 Substancje: nie ma zastosowania 

3.2 Mieszaniny 
 

Charakterystyka chemiczna: 

roztwór wodny 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

 
Składniki niebezpieczne: 

 

Składnik Nazwa Zawartość Klasyfikacja 
 

Nr WE 500-033-5 

CAS 25068-38-6 
 
 
 
 
 

Nr WE - 

CAS 28064-14-4 
 
 
 
 

Nr WE 240-260-4 

CAS 16096-31-4 

 
Produkt reakcyjny 

zawierający 

żywice epoksydowe  

z bisfenolem A (masa 

cząsteczkowa 

<=700) oraz 

żywice 

epoksydowe 

z bisfenolem F 

o przeciętnej 

masie cząsteczkowej 

</= 700 

1,6-Bis(2,3-

epoksypropoksy)

heksan 

 

50 - 75 % DSD/DPD: Sens.; R43. N; R51-53. Xi; R36/38. 

CLP: Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Skin 

Sens. 1; H317. Aquatic Chronic 2; H411. 
 
 
 
 
20 - 25 % DSD/DPD: Xi; R38. Sens.; R43. N; R51-53. 

CLP: Skin Irrit. 2; H315. Skin Sens. 1; H317. 

Aquatic Chronic 2; H411. 
 

 
 
< 1 % DSD/DPD: Sens.; R43. R52-53. Xi; R36/38. 

CLP: Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Skin 

Sens. 1; H317. Aquatic Chronic 3; H412. 
 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
 

Po przedostaniu się do dróg  

oddechowych:  Osoby zainfekowane przenieść na świeże powietrze, położyć nieruchomo  
                                       i poluźnić obcisłe ubranie. W razie dolegliwości zasięgnąć porady lekarskiej. 

W razie kontaktu ze skórą:  Natychmiast dokładnie przepłukać wodą z mydłem. Przebrać 

zanieczyszczoną odzież. W razie reakcji ze skórą zasięgnąć porady lekarskiej. 

W razie kontaktu z oczami:  Natychmiast przepłukać oczy bieżącą wodą przy otwartych powiekach  
                                 (od 10 do 15 minut). 

Następnie niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. 

W razie połknięcia:  Nie powodować wymiotów. Skonsultować się z lekarzem. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa 

drażniąco na oczy. 

4.3 Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  
z  poszkodowanym 

 

Leczenie objawowe. 
 

 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1 Środki gaśnicze 
 

Odpowiednie środki gaśnicze: Strumień wody, suchy proszek gaśniczy, piana na bazie alkoholu, dwutlenek węgla 

Nieodpowiednie środki gaśnicze ze względów bezpieczeństwa: 

Pełny strumień wody 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją i mieszaniną 
 

W przypadku pożaru mogą powstawać niebezpieczne opary. 

W przypadku pożaru mogą powstawać również: fenole, tlenek węgla i dwutlenek węgla. 
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia 
do środowiska 

SEKCJA 7: Postępowanie z mieszaniną i jej 
magazynowanie 

 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
 

Szczególne wyposażenie ochronne w trackie gaszenia pożaru: 

Należy stosować pełne wyposażenie bojowe wraz z aparatami oddechowymi. 

Informacje dodatkowe: Pozostałości po akcji gaszenia pożaru oraz zanieczyszczoną wodę gaśniczą należy 

usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami urzędowymi. 

Jeśli możliwe jest niebezpieczeństwo, należy usunąć nieuszkodzone pojemniki ze 

strefy zagrożenia. Zagrożone pojemniki należy schłodzić natryskiem wodnym. 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego 
uwolnienia do środowiska 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 

sytuacjach awaryjnych:  

Zatroszczyć się o odpowiednią wentylację. Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne. 

Oddalić z miejsca zdarzenia osoby pozbawione zabezpieczenia. Unikać kontaktu z 

oczami, skórą i odzieżą. Nie wdychać pary. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 

Unikać przedostania się do gleby, akwenu czy kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia: 

 

Zebrać za pomocą materiału wiążącego substancje płynne (piasek, diatomit, 

materiał wiążący kwasy, uniwersalny materiał wiążący) i umieścić w zamkniętym 

pojemniku w celu dalszego usunięcia. Ponownie oczyścić. 

6.4 Odniesienie do innych sekcji 
 

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 8 i 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z mieszaniną i jej 
magazynowanie 

 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 

Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia: 

Zapewnić dobrą wentylację i wietrzenie magazynu i stanowiska pracy.  
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne. 

Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. W trakcie pracy nie wolno jeść ani pić. Przed 

udaniem się na przerwę oraz po zakończeniu pracy należy umyć ręce. Unikać wdychania 

pary. 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed wybuchem: 

Trzymać z dala od źródeł zapłonu – nie palić papierosów. 
 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych  niezgodności 

 

Wymogi względem pomieszczeń magazynowych i pojemników: 

Temperatura przechowywania: od 5°C do 30°C. 

Pojemniki należy trzymać szczelnie zamknięte i przechowywać w chłodnym, dobrze 

przewietrzonym miejscu. Przeciętna trwałość produktu – 12 miesięcy. 

Ogólne wytyczne dotyczące składowania: 

Unikać składowania w obecności silnych utleniaczy, kwasów, zasad czy aminokwasów. 

Klasa magazynowania: 10 = Ciecze łatwopalne, jeśli nie są oznaczone KM 3 

7.3 Szczególne zastosowania końcowe 
 

Brak informacji. 
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SEKCJA 8: Ograniczanie i kontrola narażenia / 

środki ochrony indywidualnej 

 
SEKCJA 8: Ograniczanie i kontrola narażenia / 
środki ochrony indywidualnej 

 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 
 

Informacje dodatkowe:     Nie zawiera substancji przekraczających    
     wartości graniczne narażenia zawodowego. 

 
DNEL/DMEL:                     Informacje na temat produktu reakcyjnego zawierającego żywice epoksydowe z bisfenolem A 
        (masa cząsteczkowa <=700): 

Skutki systemiczne: 

DNEL krótkotrwale, pracownik, kontakt ze skórą: 8,33 

mg/kg bw/d DNEL długotrwałe, pracownik, kontakt ze 

skórą: 8,33 mg/kg bw/d DNEL krótkotrwale, pracownik, 

inhalacyjnie: 12,25 mg/m³ 

DNEL długotrwale, pracownik, inhalacyjnie: 12,25 mg/m³ 

DNEL krótkotrwale, konsument, doustnie: 0,75 mg/kg bw/d 

DNEL długotrwale, konsument, doustnie: 0,75 mg/kg bw/d 

DNEL krótkotrwale, konsument, doustnie: 3,571 mg/kg bw/d 

DNEL długotrwale, konsument, doustnie: 3,571 mg/kg bw/d 
 

PNEC:                                Informacje na temat produktu reakcyjnego zawierającego żywice epoksydowe z bisfenolem A 
  (masa cząsteczkowa <=700): 

PNEC Woda (woda słodka): 0,006 mg/L PNEC 

woda (woda słona): 0,0006 mg/L 

PNEC woda (okresowa emisja): 0,018 mg/L PNEC osad 

(woda słodka): 0,996 mg/kg dw 

PNEC osad (woda słona): 0,0996 mg/kg dw 

PNEC Podłoże: 0,196 mg/kg dw 

PNEC Oczyszczalnia ścieków: 10 mg/l 

PNEC Zatrucie wtórne, doustnie: 11 mg/kg Żywność i produkty żywnościowe dla zwierząt 
 

8.2 Ograniczanie i kontrola narażenia 
 

Należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia roboczego i/lub wentylację wyciągową na 
stanowisku pracy. 

 

Środki ochrony indywidualnej 
 

Ograniczanie i kontrola narażenia na stanowisku pracy 
Ochrona dróg oddechowych:   W razie pojawienia się oparów konieczniezałożyć wyposażenie ochronne dróg     
                                               oddechowych. 

     Filtr typu A (= przeciwko oparom związków organicznych) stosować zgodnie z EN 14387. 

Ochrona rąk:                          Rękawice ochronne zgodnie z EN 374.  

    Materiał rękawic ochronnych: kauczuk nitrylowy, kauczuk butylowy, kopolimer etylenu i     

    alkoholu winylowego, rękawice ochronne neoprenowe, polichlorek winylu 

    Należy przestrzegać danych producenta rękawic ochronnych dotyczących    
    przepuszczalności i czasów odporności. 

Ochrona oczu:                       Szczelnie zamknięte okulary ochronne zgodnie z EN 166.  

Ochrona ciała:                      W trakcie pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną. 

 Kwestie ochrony i dotyczące higieny: 

   Przed udaniem się na przerwę oraz po zakończeniu pracy należy umyć ręce. Unikać     
   kontaktu z oczamii ze skórą. W trakcie pracy nie wolno jeść, pić ani palić. Unikać wdychania    
   pary. Zabrudzone, przesiąknięte produktem ubranie należy natychmiast zdjąć. Nosić    
   odpowiednie wyposażenie ochronne. Stanowiska pracy należy wyposażyć w płuczki do oczu  
   i prysznice do ciała (prysznice awaryjne). 
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

Wygląd: Postać: ciecz 

kolor: biały 

Zapach: charakterystyczny 
Próg zapachu: brak danych 

 
Odczyn pH: 6 - 8 

Temperatura topnienia / zamarzania: nie ma zastosowania 

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 100 °C 
Temperatura zapłonu / zakres temperatur zapłonu: > 100 °C 

Prędkość spalania: brak danych 

Zapalność: nie jest samozapalny 
Granice wybuchowości: brak danych 

Ciśnienie pary: w temperaturze 50°C: <= 5 hPa 
Gęstość pary: brak danych 
Gęstość: 1,2 g/ml (obliczone) 

Rozpuszczalność w wodzie: ulegający rozproszeniu 

Współczynnik rozdziału n-oktanol / woda: brak danych 

Temperatura samozapłonu: brak danych 

Rozkład termiczny:                                        brak danych  

Lepkość, dynamicznie:                                w temperaturze 20 °C: 600 mPa*s  

Właściwości wybuchowe:                             brak danych 

Właściwości pożarowe: brak danych 
 

9.2 Pozostałe informacje 
 

Zawartość składników nielotnych: 67% 
 

 
 
 

 
10.1 Reaktywność 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

 
Przy właściwym postępowania i magazynowaniu nie występują żadne niebezpieczne 

reakcje niebezpieczne. 
 

10.2 Stabilność chemiczna 
 

Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania. 
 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 

Reakcje egzotermiczne z aminokwasami. 
 

10.4 Warunki, których należy unikać 
 

Chronić przed gorącą temperaturą. (Rozkład) 
 

10.5 Materiały niezgodne 
 

Unikać składowania w obecności silnych utleniaczy, kwasów, zasad i aminokwasów. 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
 

W przypadku pożaru mogą powstawać niebezpieczne opary. 

W przypadku pożaru mogą powstawać również: fenole, tlenek węgla i dwutlenek węgla. 
Rozkład termiczny:             brak danych 

 

 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 

Skutki toksykologiczne: Toksyczność ostra (doustnie): Brak danych. 

Toksyczność ostra (podanie na skórę): 

Brak danych. Toksyczność ostra 

(inhalacyjnie): Brak danych. 

Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2; H315 = Działa drażniąco na skórę. 

Uszkodzenia/podrażnienia oczu: Eye Irrit. 2; H319 = Działa drażniąco na oczy. 

Uczulenie dróg oddechowych: Brak danych. 

Uczulenie skóry: Skin Sens. 1; H317 = Może powodować reakcję alergiczną 

skóry. 

Mutagenność komórek rozrodczych / 

genotoksyczność: Brak danych. Karcygenność: Brak 

danych. Toksyczność reprodukcyjna: Brak danych. 

Oddziaływanie na mleko i skutki przyjmowania mleka matki: Brak danych. 

Toksyczność na określone narządy docelowe (pojedyncze narażenie): 

Brak danych. Toksyczność na określone narządy docelowe (wielokrotne 

narażenie): Brak danych. Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak 

danych. 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 
 

 
12.1 Toksyczność 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 

Toksyczność wodna: Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się  
                                           niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

Informacje na temat produktu reakcyjnego zawierającego żywice epoksydowe z bisfenolem A 
(masa cząsteczkowa <=700): Toksyczność na algi: 
EC50 Scenedesmus capricornutum: 11 mg/l/72h. 

Toksyczność na rozwielitki: 

EC50 Daphnia magna (Rozwielitka wielka): 1,8 mg/l/48h. 

Chroniczna toksyczność na rozwielitki 

NOEC Daphnia magna (Rozwielitka wielka): 0,3 mg/l/21d. 

Toksyczność na ryby: 

LC50 Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy): 2 mg/l/96h. 

Toksyczność na bakterie: 

IC50: > 42,6 mg/l/18 h 

Informacje o 1,6-Bis(2,3-epoksypropoksy)heksanie: Toksyczność na algi: 

EC50: 88,3 mg/l/96h 

Toksyczność na rozwielitki: 

EC50 Daphnia magna (Rozwielitka wielka): 47 mg/l/24h 

Toksyczność na ryby: 

LC 50 Pstrąg tęczowy: 30 mg/l/96h 

Klasa zagrożenia wody:    2 = niebezpieczny dla wody 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

Pozostałe uwagi: Informacje na temat produktu reakcyjnego zawierającego żywice epoksydowe z bisfenolem A 
 (masa cząsteczkowa <=700): 

Rozkład biologiczny: 12% (OECD 301 B). Produkt nie ulega łatwo biologicznemu rozkładowi. 

Informacje o żywicy epoksydowej zawierającej bisfenol F: Produkt nie ulega łatwo 

biologicznemu rozkładowi. 

Informacje o 1,6-Bis(2,3-epoksypropoksy)heksanie: Produkt nie ulega łatwo biologicznemu 

rozkładowi. 

Rozkład biologiczny: 47%/ 28 d (OECD 301 D). Teoretyczne zapotrzebowanie tlenu (ThSB): 

4,16 mg/mg 
 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
 

Współczynnik rozdziału n-oktanol / woda: 

brak danych 
 

12.4 Mobilność w glebie 
 

brak danych 
 

12.5 Ocena właściwości PBT / vPvB: 
 

brak danych 
 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 

Informacje ogólne: Nie wolno dopuścić do przedostania się do wody gruntowej lub kanalizacji. 
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SEKCJA 13: Wskazówki dotyczące utylizacji odpadów 

SEKCJA 14: Dane dotyczące transportu 

 
SEKCJA 13: Wskazówki dotyczące utylizacji odpadów 

 

13.1 Postępowanie z odpadami 
 

Produkt 

Kod odpadu     08 01 11* =  Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne 

* = Utylizacja podlega obowiązkowi udokumentowania. 
Zalecenie: Utylizacja zgodnie z urzędowymi przepisami. 

 
Opakowanie 

Zalecenie: Utylizacja zgodnie z urzędowymi przepisami. 

Opróżnione opakowania, które nie zostały skażone, nadają się do ponownego 

wykorzystania. 
 

 
 
 

 
14.1 Numer UN 

SEKCJA 14: Dane dotyczące transportu 

 

3082 
 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
 

ADR/RID, ADN: UN 3082, SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA, 

CIECZ, N.A.G. (Żywica epoksydowa z bisfenolem A) 
IMDG, IATA: UN 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(Bisphenol A epoxy resin) 
 

14.3 Klasa zagrożenia w transporcie 
 

ADR/RID, ADN: Klasa 9, kod: M6 
IMDG: Klasa 9, podkategoria ryzyka - 
IATA: Klasa 9 

 

14.4 Grupa pakowania 
 

III 
 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
 

Substancja szkodliwa dla środowiska morskiego - IMDG: Tak 

Substancja szkodliwa dla środowiska morskiego - ADN:   Tak 
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14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
 

Transport kołowy (ADR/RID) 

Tablica ostrzegawcza: ADR/RID: Numer zagrożenia 90, Numer UN 3082 
Plakietka identyfikacji zagrożenia: 9 

Przepisy szczegółowe: 274 335 375 601 

Ilości ograniczone: 5l 

EQ: E1 

Opakowanie – zalecenia: P001 IBC03 LP01 R001 

Opakowanie – przepisy szczegółowe: PP1 
Przepisy szczegółowe dla opakowań zbiorczych: 

MP19 
Zbiorniki mobilne – zalecenia: T4 

Zbiorniki mobilne – przepisy szczegółowe:  TP1 TP29 

Kodowanie zbiornika: LGBV 

Kod ograniczenia przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele: E 
 
Transport żeglugi śródlądowej (ADN) 

Plakietka identyfikacji zagrożenia: 9 

Przepisy szczegółowe: 274 335 375 601 

Ilości ograniczone: 5l 

EQ: E1 

Zezwolenie na transport: T 

Wymagane wyposażenie: PP 
 

Transport żeglugi morskiej (IMDG) 

EmS: F-A, S-F 
Przepisy szczegółowe: 274, 335 

Ilości ograniczone: 5l 

EQ: E1 

Opakowanie – zalecenia: P001, LP01 

Opakowanie – przepisy szczegółowe: PP1 

IBC – zalecenia: IBC03 

IBC – przepisy: - 
Wytyczne dotyczące zbiorników - IMO: - 
Wytyczne dotyczące zbiorników - UN: T4 

Wytyczne dotyczące zbiorników - przepisy: TP2, TP29 

Piętrowanie i oddzielanie: Kategoria A. 

Właściwości i adnotacja: - 
 
Transport lotniczy (IATA) 

Hazard: Miscellaneous 
EQ: E1 

Passenger Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y964 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G 
Passenger: Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L 
Cargo: Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 l 
Special Provisioning: A97 A158 A197 
ERG: 9L 

 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem 

IBC: 

brak danych 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

SEKCJA 16: Pozostałe informacje: 

 
SEKCJA 15: Informacje dotyczące 

przepisów prawnych 
 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska / 
specyficzne przepisy prawne dla substancji lub mieszaniny 

 

Przepisy krajowe – Niemcy 

Klasa magazynowania: 10 = Ciecze łatwopalne, jeśli nie są oznaczone KM 3 

Klasa zagrożenia wody: 

2 = niebezpieczny dla wody 
 

Przepisy krajowe – Państwa członkowskie WE 

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC): 

0 -% = 0 g/L (2004/42/WE) 

Oznakowanie opakowania o pojemności <= 125 ml 

 
Hasło ostrzegawcze: Uwaga 

Zwroty ryzyka: H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
Zwroty wskazujące rodzaj  

zagrożenia: P102 Chronić przed dziećmi. 

P261 Unikać wdychania pary. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z   
                               mydłem. 
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 

porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 

Dla niniejszej mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 
 
 

 
Dodatkowe informacje 

SEKCJA 16: Pozostałe informacje: 

Brzmienie zwrotów H zawartych w sekcji 2 i 3: 

H315 = Działa drażniąco na skórę. 

H317 = Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 = Działa drażniąco na oczy. 

H411 = Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 

długotrwałe skutki. H412 = Działa szkodliwie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe skutki. 

EUH205 = Zawiera składniki epoksydowe. Może wywoływać reakcje alergiczne. 

Brzmienie zwrotów R zawartych w sekcji 2 i 3: 

R 36/38 = Działa drażniąco na oczy i 

skórę. R 38 = Działa drażniąco na 

skórę. 

R 43  = Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 

R 51/53 = Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

R 52/53 = Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
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Literatura: BG RCI: 

- Instrukcja M004 „Substancje drażniące/korodujące” 

- Instrukcja M023 „Poliestry i żywice epoksydowe” 

- Instrukcja M 050 „Obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi” 

- Instrukcja M053 „Ogólne środki ochronne w pracy z substancjami niebezpiecznymi” 
 

Sporządzono: 09.03.2015. 

Jednostka sporządzająca kartę charakterystyki 

Osoba kontaktowa: zobacz sekcja 1: Jednostka udzielająca informacji 
 

Objaśnienia skrótów i akronimów – zobacz ECHA: Wytyczne dotyczące wymogów informacyjnych oraz 

oceny bezpieczeństwa chemicznego – rozdział R.20 (wykaz pojęć i skrótów). 

Dane umieszczone w niniejszej karcie charakterystyki zestawione zostały według najlepszej wiedzy dostępnej 

w dniu jej opracowania. Nie gwarantują jednakże dotrzymania określonych właściwości 

w myśl wiążącej mocy prawnej. 


