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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji lub mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
SEKCJA 1: Identyfikacja materiału lub mieszanki oraz identyfikacja 

przedsiębiorstwa 
 

1.1 Identyfikator produktu 
 

Nazwa handlowa: Düfa EP-Bodensiegel (Żywica epoksydowa 2K do ścian i podłóg) 

Niniejsza karta charakterystyki ważna jest dla poniższych produktów: 

1000707345703005000: Düfa EP-Bodensiegel (Żywica epoksydowa 2K do ścian i podłóg)  
RAL 7030 SZARY KAMIENNY 

1000707345703205000: Düfa EP-Bodensiegel (Żywica epoksydowa 2K do ścian i podłóg)  
RAL 7030 SZARY BEŻOWY 

 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane 
 

Ogólne zastosowanie:    środek do lakierowania, dwuskładnikowy lakier specjalistyczny 
 

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 Dam. 1; H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
 

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

Xi; R41  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

 
2.2 Elementy oznakowania 

 

Oznakowanie CLP 

 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

 
Zwroty ryzyka: H315 Działa drażniąco na skórę. 

H318                     Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

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

 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: P102 Chronić przed dziećmi. 

 

P264 Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu. 
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. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 

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

Xi 
 
 

 
Drażniące 

 

Zwroty R: R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

Zwroty S: S 2 Chronić przed dziećmi. 
S 23 Nie wdychać pary/aerozolu. 
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 

porady lekarza. 
S 36/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. 
S 38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne   
                              środki ochrony dróg oddechowych. 

 

Szczególne oznakowanie 
Tekst informacyjny na etykietach:                 Zawiera poliaminę. 

 

2.3 Pozostałe zagrożenia 
 

Brak szczegółowych informacji na temat wspomnianych zagrożeń. 
 

 
 

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach 
 

3.1 Substancje: nie ma zastosowania 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

 

3.2 Mieszaniny 
 

Składniki niebezpieczne: 
 

Składnik Nazwa Zawartość Klasyfikacja 
 

Nr WE - 

CAS - 

Nr WE 200-580-7 

CAS 64-19-7 

 

Poliamina 5 - 15 % DSD/DPD: Xi; R41. Xi; R38. 

CLP: Skin Irrit. 2; H315. Eye Dam. 1; H318. 

Kwas octowy 5 - 1 % DSD/DPD: R10. C; R35. 

CLP: Flam. Liq. 3; H226. Skin Corr. 1A; H314. 

Nr WE - 

CAS - 

Masa reakcyjna 

Solwent nafta 

(ropa naftowa), 

średnio alifatyczna i 

solwent nafta (ropa 

naftowa), lekko 

aromatyczna 

< 0,5 % DSD/DPD: N; R51-53. Xn; R65. R67. Xi; R36/38. 

CLP: Flam. Liq. 3; H226. Skin Irrit. 2; H315. 

Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H336. 

Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411. 

Nr WE 203-625-9 

CAS 108-88-3 

Toluen < 0,25 % DSD/DPD: F; R11. Xn; R48/20. Xi; R38. 

Repr. Cat. 3; R63. Xn; R65. R67. 

CLP: Flam. Liq. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. 

Repr. 2; H361d. STOT SE 3; H336. 

STOT RE 2; H373. Asp. Tox. 1; H304. 
 

Informacje dodatkowe: Zawiera siarczan baru, dwutlenek tytanu i talk: Maksymalne dopuszczalne wartości 

narażenia zawodowego, o ile to konieczne, zostały przedstawione w sekcji 8. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
 

Informacje ogólne: Przebrać zanieczyszczoną odzież. 
Po przedostaniu się do 

dróg oddechowych: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie dolegliwości zasięgnąć porady  

                                           lekarskiej. 
W razie kontaktu ze  

skórą:                               W razie kontaktu ze skórą natychmiast przepłukać dużą ilością wody z mydłem. W razie  

                                         długotrwałego  podrażnienia skóry zasięgnąć porady lekarskiej. 
W razie kontaktu 

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

Skonsultować się niezwłocznie z okulistą. 
W razie połknięcia: Natychmiast przepłukać usta i wypić dużą ilość wody. Nigdy nie wolno podawać leków   
                                          doustnie osobie nieprzytomnej. Nie powodować wymiotów. Należy zasięgnąć porady lekarza. 

 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. 

4.3 Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z   
poszkodowanym 

 

Leczenie objawowe. 
 
 
 

 
5.1 Środki gaśnicze 

 

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

Nieodpowiednie środki gaśnicze ze względów bezpieczeństwa: 

 Pełny strumień wody  
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia 
do środowiska 

 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją i mieszaniną 
 

W przypadku pożaru mogą powstawać niebezpieczne gazy pożarowe i opary. 

W przypadku pożaru, po odparowaniu wody mogą powstać: Związki baru, tlenek 

siarki, tlenek azotu (NOx), tlenek węgla i dwutlenek węgla. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
 

Szczególne wyposażenie ochronne w trackie gaszenia pożaru: 

Należy stosować pełne wyposażenie bojowe wraz z aparatami oddechowymi. 

Informacje dodatkowe: Unikać przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych lub wody gruntowej. 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia 
do środowiska 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych:  

Unikać kontaktu z substancją. Zatroszczyć się o odpowiednią wentylację. Nie wdychać 

oparów. Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne. Oddalić z miejsca zdarzenia osoby 

pozbawione zabezpieczenia. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 

Nie wolno dopuścić do przedostania się do wody gruntowej, akwenu czy kanalizacji.  

W przeciwnym wypadku powiadomić odpowiednie organy. 

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

 

Jeśli to możliwe, ograniczyć rozprzestrzenianie się materiału. Zebrać w sposób mechaniczny 

za pomocą materiału wiążącego substancje płynne (piasek, diatomit, materiał wiążący 

kwasy, uniwersalny materiał wiążący) i umieścić we właściwym pojemniku w celu dalszego 

usunięcia. 

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. Unikać kontaktu z 

substancją. Nie wdychać oparów. Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne. 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed wybuchem: 

Przestrzegać ogólnych zasad profilaktyki ochrony ppoż obowiązujących w danym zakładzie. 
 

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

 

Wymogi względem pomieszczeń magazynowych i pojemników: 

Pojemniki należy trzymać szczelnie zamknięte i przechowywać w miejscu dobrze 

przewietrzonym. Dbać, aby pojemniki były suche. Przechowywać wyłącznie w oryginalnych 

pojemnikach. Chronić przed gorącą temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem 

słonecznym. Pojemniki składować w pozycji pionowej. 
 

Ogólne wytyczne dotyczące składowania: 

Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. 

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

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego: 
 

Nr CAS Nazwa  Rodzaj Wartość graniczna 
 

7727-43-7  siarczan baru  Niemcy: DFG długotrwale 1,5 mg/m³ (frakcja płucna)  

Niemcy: DFG długotrwale 4 mg/m³ (frakcja wdychana)  

Europa: IOELV: TWA 0,5 mg/m³ 

Związki, rozpuszczalne; obliczone jako Ba 

64-19-7     Kwas octowy    Niemcy: AGW Krótkotrwale              50 mg/m³; 20 ppm 

Niemcy: AGW Długotrwale              25 mg/m³; 10 ppm 

Niemcy: IOELV: TWA                             25 mg/m³; 10 ppm 

108-88-3 Toluen Niemcy: AGW Krótkotrwale 760 mg/m³; 200 ppm 

Niemcy: AGW Długotrwale 190 mg/m³; 50 ppm 

Europa: IOELV: STEL 384 mg/m³; 100 ppm 

(Może wniknąć przez skórę.)  

Europa: IOELV: TWA 192 mg/m³; 50 ppm 

(Może wniknąć przez skórę.) 
 

 

Nr CAS  Nazwa Rodzaj Wartość 
graniczna 

Parametr Pobranie próbki 
 

108-88-3  Toluen 
 

Niemcy: TRGS 

903, krew 

Niemcy: 

 

0,6 mg/l 

 
1,5 mg/l 

 

Toluen 

 
o-krezol 

 

Zakończenie narażenia lub koniec 
zmiany 

 
w wypadku długotrwałego 
narażenia, 

 TRGS 903, mocz   Zakończenie narażenia lub koniec 
zmiany  

DNEL/DMEL: Dane dotyczące siarczanu baru: 

DNEL Pracownik, systemicznie, długotrwale, inhalacyjnie: 10 mg/m³ 

DNEL Pracownik, lokalnie, długotrwale, inhalacyjnie: 10 mg/m³ 

DNEL Konsument, systemicznie, długotrwale, inhalacyjnie: 10 mg/m³ 

DNEL Konsument, systemicznie, długotrwale, doustnie: 13000 mg/kg bw/d 
 

PNEC: Dane dotyczące siarczanu baru: 

PNEC Woda (woda słodka): 115 μg/L 

PNEC Oczyszczalnia ścieków: 1,5 

mg/l 

PNEC Osad (woda słodka): 600,4 mg/kg dw 

PNEC Podłoże: 207,7 mg/kg dw 
 

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 przekroczenia dopuszczalnych wartości granicznych narażenia zawodowego 
(AGW) należy nosić sprzęt do ochrony dróg oddechowych. 

Stosować filtr kombinowany A/P zgodnie z EN 14387. 
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
Ochrona rąk:                       Rękawice ochronne zgodnie z EN 
374. 

Materiał rękawic ochronnych: kauczuk nitrylowy, kauczuk 

butylowy, PCV, czas odporności (maksymalny czas 

noszenia): >480 min 

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: 

Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. 

Przebrać zanieczyszczoną odzież. 

W trakcie pracy nie wolno jeść, pić ani palić. Po 

zakończeniu pracy umyć ręce i twarz. 

Stanowiska pracy należy wyposażyć w płuczki do oczu i prysznice do ciała (prysznice 
awaryjne). 

 

 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

Wygląd:                                                                              Postać: ciecz, lepka, kolor: szary 

Zapach:                                                                              charakterystyczny 
Próg zapachu:                                                                  brak danych 
Odczyn pH:                                                                       brak danych 
Temperatura topnienia / zamarzania:                                 brak danych  
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:             brak danych 
Temperatura zapłonu / zakres temperatur zapłonu:         brak danych 
Prędkość spalania:                           brak danych 

Zapalność:                                                    brak danych 
Granice wybuchowości:                                           brak danych 
Ciśnienie pary:                                                             brak danych  

Gęstość pary:                                                               brak danych  

Gęstość:                                                               1,6 g/ml 

Rozpuszczalność:                                                            brak danych 

   Współczynnik rozdziału n-oktanol / woda:                       brak danych  

   Temperatura samozapłonu:                           brak danych 

Rozkład termiczny:                                      brak danych 

Lepkość, dynamicznie:                                                 5000 - 6000 mPa*s 

Właściwości wybuchowe:                                brak danych 

Właściwości pożarowe:                        brak danych 
 

9.2Pozostałe informacje 
 

Zawartość składników nielotnych:                                      ok. 63% 

Zawartość wody:                                                                ok. 25 % 
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 
 

 
10.1 
Reaktywność 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

 
zobacz 10.3 

 

10.2 Stabilność chemiczna 
 

Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania. 
 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 

Przy właściwym postępowania i magazynowaniu nie występują żadne 

reakcje niebezpieczne. 
 

10.4 Warunki, których należy unikać 
 

Chronić przed gorącą temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 
 

10.5 Materiały niezgodne 
 

Utleniacze 
 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
 

W przypadku pożaru, po odparowaniu wody mogą powstać: Związki baru, tlenek 

siarki, tlenek azotu (NOx), 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 Dam. 1; H318 = Powoduje poważne 

uszkodzenie oczu. Uczulenie dróg oddechowych: Brak danych. 

Uczulenie skóry: Brak danych. 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. 

Pozostałe informacje: Dane dotyczące siarczanu baru: 

LD50 szczur, doustnie: >5000 mg/kg (OECD 401) 
 

Objawy 
 

Dłuższy lub powtarzalny kontakt ze skórą może mieć działanie odtłuszczające i doprowadzić 
do zapalenia skóry. 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

SEKCJA 13: Wskazówki dotyczące utylizacji odpadów 

SEKCJA 14: Dane dotyczące transportu 

 
 

 
12.1 
Toksyczność 

 

Klasa zagrożenia wody: 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

1 = niewielkie zagrożenie dla wody 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

Pozostałe uwagi: brak danych 
 

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: Unikać przedostania się do gleby, akwenu czy kanalizacji. 
 

 
 

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. 

Skażone opakowania należy usuwać w ten sam sposób, co skażone substancje. 

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

wykorzystania. 
 

 
 
 

 
14.1 Numer UN 

SEKCJA 14: Dane dotyczące transportu 

 

nie dotyczy 
 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
 

nieograniczona 
 

14.3 Klasa zagrożenia w transporcie 
 

nie dotyczy 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

14.4 Grupa pakowania 
 

nie dotyczy 
 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
 

Substancja szkodliwa dla środowiska morskiego - IMDG: Nie 

 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
 

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w myśl tychże przepisów transportowych. 
 

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

brak danych 
 

 
 

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 oznaczoną KM 3 

Klasa zagrożenia wody: 

1 = niewielkie zagrożenie dla wody 

Wskazówki dotyczące ograniczeń w dziedzinie zatrudnienia: 

Przestrzegać ograniczeń w dziedzinie zatrudnienia młodocianych. 
 

Przepisy krajowe – Państwa członkowskie WE 

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC): 

< 1 -% = 16 g/l 

Oznakowanie opakowania o pojemności <= 125 ml 

 
Hasło ostrzegawcze:                        Niebezpieczeństwo 

Zwroty ryzyka: H318                     Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Zwroty wskazujące  

rodzaj zagrożenia: P102 Chronić przed dziećmi. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

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. 
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 

Dla niniejszej mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
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SEKCJA 16: Pozostałe informacje: 

 
 

 
Dodatkowe informacje 

SEKCJA 16: Pozostałe informacje: 

Brzmienie zwrotów H zawartych w sekcji 2 i 3: 

H225 = Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226 = 

Łatwopalna ciecz i pary. 

H304 = Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H314 = Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315 = 

Działa drażniąco na skórę. 

H318 = Powoduje poważne uszkodzenie 

oczu. H319 = Działa drażniąco na oczy. 

H336 = Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

H361d = Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

H373 = Może powodować uszkodzenie centralnego układu nerwowego przy dłuższym 

lub powtarzalnym narażeniu przez drogi oddechowe. 

H411 = Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Brzmienie zwrotów R zawartych w sekcji 2 i 3: 

R 10 = Produkt łatwopalny. 

R 11 = Produkt wysoce łatwopalny. 

R 35 = Powoduje poważne oparzenia. R 

36/38 = Działa drażniąco na oczy i skórę. 

R 38 = Działa drażniąco na skórę. 

R 41 = Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

R 48/20 = Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia 

w następstwie długotrwałego narażenia. 

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

 

R 63 = Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. 

R 65 = Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 

połknięcia. R 67 = może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 

Literatura: BG RCI: 

- Instrukcja M004 „Substancje drażniące/korodujące” 

- 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. 
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