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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Düfa Premium PT Holzlasur

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Lakier rozcieńczalnikowy na bazie żywic alkidowych

Brak, zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Zastosowania, których się nie zaleca

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Meffert AG FarbwerkeNazwa firmy:

Ulica: Sandweg 15

Miejscowość: D-55543 Bad Kreuznach

Telefon: Telefaks:+49 671 870-0 +49 671 870-397

info@meffert.come-mail:

Departament Regulatory AffairsOsoba do kontaktu: +49 671 870-303Telefon:

e-mail: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne), 

12 411 99 99 Procownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych 

Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium Medicum

1.4. Numer telefonu 

alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Brak dostępnych informacji.

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny
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Składniki niebezpieczne

IlośćNazwa chemicznaNr CAS

Nr WE Nr Index Nr REACH

Klasyfikacja GHS

30 - < 35 %Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków 

aromatycunych

918-481-9 01-2119457273-39

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

1 - < 3 %64742-48-9 Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków 

aromatycunych

919-857-5 01-2119463258-33

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066

0,1 - < 1 %Węglowodory, C10, aromaty, <1% naftalen

265-198-5

STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H336 H304 H411 EUH066

0,1 - < 1 %64742-94-5 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja 

naftowa-niepecyfikowana

265-198-5 649-424-00-3 01-2119510128-50

Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H336 H304 H411 EUH066

 < 0,1 %128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol

204-881-4 01-2119555270-46

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

IlośćNazwa chemicznaNr CAS Nr WE

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

918-481-9 30 - < 35 %Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków 

aromatycunych

inhalacyjny:  LC50 = 8500 mg/l (pary); skórny:  LD50 = >5000 mg/kg; doustny:  LD50 = >6000 

mg/kg

64742-48-9 919-857-5 1 - < 3 %Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków 

aromatycunych

inhalacyjny:  LC50 = >4951 mg/l (pary); skórny:  LD50 = >5000 mg/kg; doustny:  LD50 = >5000 

mg/kg

128-37-0 204-881-4  < 0,1 %2,6-di-tert-butylo-p-krezol

skórny:  LD50 = >5000 mg/kg; doustny:  LD50 = >5000 mg/kg   M acute; H400: M=1    

M chron.; H410: M=1

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku 

nieprzytomności i przy prawidłowym oddychaniu ułożyć w pozycji bezpiecznej i szukać porady medycznej. W 

przypadku alergicznych objawów, szczególnie w obrębie dróg oddechowych, natychmiast wezwać lekarza. We 

wszystkich przypadkach budzących wątpliwości lub jeśli istnieją objawy, zasięgnąć porady lekarza.

Wskazówki ogólne

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Osoby poszkodowane wynieść na świeże powietrze, trzymać w ciepłym, 

spokojnym miejscu. Przy podrażnieniu dróg oddechowych należy udać się do lekarza.

W przypadku wdychania
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W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast wymyć glikolem polietylenowym, następnie dużą ilością wody. 

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia 

podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Natychmiast zmyć za pomocą: Woda i 

mydło Nie spłukiwać za pomocą: Rozpuszczalnik/Rozcieńczalniki W razie podrażnień skóry udać się do 

lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą. W przypadku 

kontaktu z oczami oczy przemyć przy otwartych powiekach obficie wodą, potem skonsultować natychmiast z 

okulistą.

W przypadku kontaktu z oczami

NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Osobie nieprzytomnej lub 

w przypadku skurczy nie należy nigdy podawać czegokolwiek doustnie.Skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Węglowodory alifatyczne, zgodnie z informacjami podanymi w literaturze fachowej, działają lekko drażniąco na 

skórę i błony śluzowe, wysuszają skórę oraz działają narkotyzująco. Przy bezpośrednim oddziaływaniu na 

tkankę płucną (np. podczas wdychania) możliwe jest zapalenie płuc. W przypadku wymiotów uwzględniać 

ryzyko aspiracji.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym

Leczenie objawowe. Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia. Proszek gaśniczy, piana na bazie alkoholi., Dwutlenek węgla 

(CO2)., Mgła wodna

Odpowiednie środki gaśnicze

Pełny strumień wody

Niewłaściwe środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niepalny. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenki 

azotu (NOx)

W razie pożaru: Stosować niezależny od otoczenia sprzęt do ochrony dróg oddechowych. W razie pożaru: 

Stosować niezależny od otoczenia sprzęt do ochrony dróg oddechowych. Do ochrony osób i dla schłodzenia 

pojemników w obszarze zagrożenia używać rozproszonego strumienia wody.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozproszonego strumienia 

wody. Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników 

wodnych. Woda do gaszenia nie powinna dostać się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Stosować środki 

ochrony osobistej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszystkie źródła zapłonu.

Ogólne wskazówki

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Nie dopuścić do przedostania się do 

kanalizacji lub zbiorników wodnych. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów kanalizacyjnych 

należy powiadomić odpowiednie urzędy zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek 

wiążący). Zebrany materiał traktować zgodnie z sekcją Usunięcie. Należy zebrać za pomocą materiałów 

wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).

Inne informacje

Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7

Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8

Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13 Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i lokalne wyciągi w miejscach krytycznych. Nie wdychać kurzy 

powstających podczas szlifowania. Należy zastosować odpowiednie środki ochronne dróg oddechowych.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Pary produktu są cięższe od powietrza i mogą 

się osadzać w wysokiej koncentracji przy powierzchni, w zagłębieniach, piwnicach i kanałach. Zastosować 

środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zapewnić wystarczającą wentylację obszaru magazynowania. 

Po pobraniu produktu należy zawsze dokładnie zamykać pojemnik.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

Wskazówki do składowania kolektywnego

Chronić przed światłem słonecznym. Chronić przed gorącem lub mrozem.

Inne informacje o warunkach przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Lakiery alkidowe, niezawierający aromatów

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriawł./cm3mg/m³

64742-48-9 Benzyna: do lakierów 300 NDS (8 h)

900 NDSCh (15 min)
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Wartości DNEL/DMEL

Nr CAS Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narażenia Działania Wartość

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków aromatycunych

Pracownik DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 300 mg/kg 

m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe doustny systemiczny 300 mg/kg 

m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 300 mg/kg 

m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 900 mg/m³

64742-48-9 Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków aromatycunych

Konsument DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 300 mg/kg 

m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 900 mg/m³

Konsument DNEL, długotrwałe doustny systemiczny 300 mg/kg 

m.c./dziennie

Pracownik DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 300 mg/kg 

m.c./dziennie

Pracownik DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 871 mg/m³

128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol

Pracownik DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 0,5 mg/kg 

m.c./dziennie

Pracownik DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 3,5 mg/m³

Wartości PNEC

Nazwa chemicznaNr CAS

Dziedzina środowiska Wartość

128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol

Woda słodka 0,000199 mg/l

Woda morska 0,0000199 mg/l

Osad wody słodkiej 0,0996 mg/l

Gleba 0,1769 mg/l

8.2. Kontrola narażenia

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Nie jeść i nie pić 

podczas stosowania produktu.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. Nosić okulary lub ochronę twarzy.

Ochrona oczu lub twarzy

Podczas obróbki substancji chemicznych należy nosić specjalne rękawice ochronne zgodne z odpowiednią 

normą CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jakość rękawic odpornych na chemikalia musi 

być wybrana zależnie od stężenia i ilości niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych 

zastosowań zaleca się sprawdzenie u producenta rękawic odporności na chemikalia wyżej wymienionych 

rękawic ochronnych. Odpowiedni materiał: nitryl.  

Grubość materiału 0,15 mm 

Czas przenikania (maksymalny czas zużycia): >480 min. 

Jeśli to możliwe, należy nosić pod spodem dodatkowe rękawice bawełniane.

Ochrona rąk
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Nosić odpowiednią odzież ochronną. Należy nosić tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie 

ochronne.

Ochrona skóry

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Ochrona 

dróg oddechowych jest wymagana przy: proces rozpylania, niewystarczającej wentylacji 

Kombinowane urządzenie filtrujące

Ochrona dróg oddechowych

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. W przypadku zanieczyszczenia rzek, 

jezior lub przewodów kanalizacyjnych należy powiadomić odpowiednie urzędy zgodnie z miejscowymi 

przepisami.

Kontrola narażenia środowiska

CiekłyStan fizyczny:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Kolor: kolor patrz na etykiecie pojemnika

Rozpuszczalnik/RozcieńczalnikiZapach:

pH: na

Zmiana stanu

nieokreślonyTemperatura topnienia/krzepnięcia:

120 °CTemperatura wrzenia lub początkowa 

temperatura wrzenia i zakres temperatur 

wrzenia:

nie dotyczyTemperatura sublimacji:

nie dotyczyTemperatura mięknięcia:

nie dotyczyPunkt pour:

62 °CTemperatura zapłonu:

Palność materiałów

nie dotyczystały/ciekły:

nie dotyczygazu:

nieokreślonyGranice wybuchowości - dolna:

nieokreślonyGranice wybuchowości - górna:

nieokreślonyTemperatura samozapłonu:

Temperatura samozapłonu

nie dotyczyciała stałego:

nie dotyczygazu:

nieokreślonyTemperatura rozkładu:

Nie posiada właściwości wspomagania pożaru.

Właściwości utleniające

>0,1 hPaPrężność par:

Gęstość: 0,92 g/cm³

Rozpuszczalność w wodzie: Nie ma potrzeby przeprowadzania badań, 

ponieważ wiadomo, że substancja nie 

rozpuszcza się w wodzie.

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

nieokreślony
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nieokreślonyWspółczynnik podziału 

n-oktanol/woda:

Lepkość kinematyczna: na

Czas wypływu: >39

Względna gęstość pary: nieokreślony

Szybkość odparowywania względna: nieokreślony

<3%Badanie na oddzielenie 

rozpuszczalnika:

39,37 %, woda: 31,66 %Zawartość rozpuszczalnika:

9.2. Inne informacje

nieokreślonyZawartość ciała stałego:

brak

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilność chemiczna

Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach składowania, stosowania i temperatury.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Chronić przed gorącem lub mrozem. Nie dopuścić do zaschnięcia produktu.

10.4. Warunki, których należy unikać

Środek utleniający, silny

10.5. Materiały niezgodne

Podczas pożaru mogą powstawać: Dwutlenek węgla (CO2). W pewnych warunkach pożaru nie można 

wykluczyć śladów innych toksycznych produktów.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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Nazwa chemicznaNr CAS

ŹródłoGatunekDawkaDroga narażenia Metoda

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków aromatycunych

SzczurLD50 >6000 

mg/kg
droga pokarmowa OECD 401

SzczurLD50 >5000 

mg/kg
skóra OECD 402

droga oddechowa (4 

h) para

LC50 8500 mg/l Szczur OECD 403

64742-48-9 Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków aromatycunych

SzczurLD50 >5000 

mg/kg
droga pokarmowa

KrólikLD50 >5000 

mg/kg
skóra

droga oddechowa (4 

h) para

LC50 >4951 

mg/l

Szczur

128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol

SzczurLD50 >5000 

mg/kg
droga pokarmowa

SzczurLD50 >5000 

mg/kg
skóra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie drażniące i żrące

Działanie uczulające

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 

[CLP].

Informacja uzupełniająca do badań

Przy dłuższym wdychaniu oparów o większych stężeniach mogą wystąpić bóle głowy, uczucia zawrotw głowy, 

mdłości itp.

Informacje uzyskane na podstawie doświadczeń zebranych w praktyce.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Produkt nie jest: Ekotoksyczne.
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Nr CAS Nazwa chemiczna

[h] | [d]Toksyczność dla 

organizmów wodnych

Dawka ŹródłoGatunek Metoda

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków aromatycunych

Ostra toksyczność dla 

ryb

96 hLC50 2200 

mg/l

Strzebla wielkogłowa

Ostra toksyczność dla 

alg

72 hErC50 >1000 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 hEC50 >1000 

mg/l

Daphnia magna 

(rozwielitka wielka)

NOEC 1000 

mg/l

3 d Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD 201Toksyczność dla alg

Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków aromatycunych64742-48-9

Ostra toksyczność dla 

ryb

96 hLC50 >100 

mg/l

Silna (krótkotrwała) 

toksyczność dla ryb

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 hEC50 >100 

mg/l

Daphnia pulex 

(rozwielitka pchłowata)

NOEC >100 

mg/l

Ostra (krótkotrwała) 

toksyczność wodna 

dla alg i sinic

Toksyczność dla alg

Ostra toksyczność 

bakterii

  (EC50 >100 

mg/l)

2,6-di-tert-butylo-p-krezol128-37-0

Ostra toksyczność dla 

ryb

96 hLC50 0,5 mg/l Oryzias latipes 

(Ryżanka japońska)

Ostra toksyczność dla 

alg

72 hErC50 >0,4 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 hEC50 0,61 

mg/l

Daphnia magna 

(rozwielitka wielka)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt nie został przebadany.

Nr CAS Nazwa chemiczna

ŹródłoWartośćMetoda d

Ocena

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków aromatycunych

     OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 80% 28

     Łatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).

Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków aromatycunych64742-48-9

     OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 80% 28

     Łatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).

Węglowodory, C10, aromaty, <1% naftalen

     OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 58% 28

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa-niepecyfikowana64742-94-5

     OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 58% 28

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Produkt nie został przebadany.
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Współczynnik podziału n-oktanol/woda

Log PowNazwa chemicznaNr CAS

64742-48-9 5 - 6,7Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, połączenia cycliczne, <2 % związków 

aromatycunych

128-37-0 5,12,6-di-tert-butylo-p-krezol

BCF

ŹródłoGatunekBCFNazwa chemicznaNr CAS

128-37-0 2,6-di-tert-butylo-p-krezol 330-1800

Brak dostępnych informacji.

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do 

rozporządzenia REACH

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do 

rozporządzenia REACH

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w 

odniesieniu do organizmów innych niż zwalczane, ponieważ żaden z jego składników nie spełnia odnośnych 

kryteriów.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak dostępnych informacji.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Nie dopuścić do przedostania się do 

gruntu/gleby. brak

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Nie dopuścić do przedostania się do 

gruntu/gleby. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucić 

do śmieci, płynne pozostałości materiału należy zutylizować w porozumieniu z lokalną firmą odbierającą 

odpady komunalne.

Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt

080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK 

OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I 

FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i 

lakierów; odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie

ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY 

FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH; odpady 

opakowaniowe (włączając w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); 

opakowania z metali

150104

Niezanieczyszczone opakowania mogą zostać poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania utylizować 

tak samo, jak ich zawartość.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)
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14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrożenia dla środowiska

NieZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Uwaga: Ciecz palna.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji 

lub mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

Ograniczenia użycia (REACH, załączniku XVII):

Wpis 28, Wpis 40, Wpis 75
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39,185 % (360,5 g/l)Zawartość lotnych związków 

organicznych (LZO) zgodnie z 

Dyrektywą 2010/75/UE:

39,656 % (364,838 g/l)Zawartość lotnych związków 

organicznych (LZO) zgodnie z 

Dyrektywą 2004/42/WE:

Przepisy narodowe

2 - zagrażający dla wódKlasa zagrożenia wód (D):

Informacja uzupełniająca

 Działanie uczulające na skórę

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skróty i akronimy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

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

H315 Działa drażniąco na skórę.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowią jednak zapewnienia właściwości i nie 

uzasadniają stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny być przestrzegane przez odbiorców naszych 

produktów w ich własnym interesie. brak

Informacja uzupełniająca

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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               Long-term inhalation (systemic)
               
                 900
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 300
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 300
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 871
                 mg/m³
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   217
                   °C
                
              
            
             
               
                 gt
                 0.1
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.908
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   6.7
                   5
                
              
            
             
               
                 
                   lt
                   20.5
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Królik
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 gt
                 4951
                 mg/l
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Silna (krótkotrwała) toksyczność dla ryb
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia pulex (rozwielitka pchłowata)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   Ostra (krótkotrwała) toksyczność wodna dla alg i sinic
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
              
            
          
           
             
               
                 Łatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).
              
               
                 
                   80
                   %
                
                 
                   OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
             
               Łatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).
            
          
        
      
       
         
           
             C.I. Pigment Yellow 74
          
           6358-31-2
           
           228-768-4
           
             01-2119456819-22-0000
          
           C18H18N4O6
           organic
           
             386.36
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           false
        
         
           
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 42
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 49
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 3
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 25
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 25
                 mg/kg KG/d
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   1.43
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 386.36
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 10000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             Czwartorzędowe związki amoniowe, bis (uwodorniony łojowy alkil) dimetyl, sole z bentonitem
          
           68953-58-2
           
           273-219-4
           organic
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           false
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Dust/Mist)
               
                 4
                 h
              
               
                 gt
                 12.6
                 mg/l
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             ksylen; dimetylobenzen-mieszanina izomerów
          
           1330-20-7
           601-022-00-9
           
           215-535-7
           
             01-2119488216-32
          
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Łatwopalna ciecz i pary.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               312
               Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   100
                   mg/m³
                
                 
                   
                     200
                     mg/m³
                  
                
                 
                   skóra
                
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 289
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (local)
               
                 289
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 180
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 77
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 174
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (local)
               
                 174
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 108
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 14.8
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 1.6
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 6.58
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 2.31
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   lt
                   250
                   °C
                
              
            
             
               
                 gt
                 0.1
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   3.16
                
              
            
             
               
                 
                   lt
                   0.9
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 8640
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   7.6
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)
                
              
               
                 
                   3.82
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
              
               
                 
                   4.7
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
              
               
                 
                   gt
                   175
                   mg/l
                
                 EC50
              
            
          
           
             
               
                 Łatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).
              
               
                 
                   87.8
                
                 
                   OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
           
             
               
                 25.9
              
            
          
        
      
       
         
           
             Oksym 2-pentanonu
          
           623-40-5
           
           484-470-6
           
             01-0000020248-72-XXXX
          
           C5H11NO
           organic
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Działa szkodliwie po połknięciu.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Działa drażniąco na oczy.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
            
          
           
             Aquatic Chronic 3
             
               412
               Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   172
                   °C
                
              
            
             
               
                 2.14
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 1133
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   ge
                   100
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)
                
              
               
                 
                   ge
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
              
            
          
           
             
               
                 Niełatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD)
              
               
                 
                   9
                   %
                
                 
                   Biodegradacja
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
      
       
         
           
             1,2-propanodiol, propano-1,2-diol
          
           57-55-6
           
           200-338-0
           
             01-2119456809-23
          
           organic
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   100
                   mg/m³
                
                 
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 168
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 213
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 50
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 85
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 260
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 26
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 572
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 57.2
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 20000
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 50
                 mg/kg
              
            
             
               Air
               
                 183
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   gt
                   180
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   2.6
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   12.5
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.2
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.04
                   g/cm³
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Królik
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   40613
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)
                
                 
                   OECD 203
                
              
               
                 
                   18340
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Ceriodaphnia spec
                
                 
                   OECD 202
                
              
               
                 
                   13020
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   7
                   h
                
                 
                   Ceriodaphnia spec
                
              
               
                 
                   19000
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
                 
                   OECD 201
                
              
            
          
           
             
               
                 Łatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).
              
               
                 
                   81
                   %
                
                 
                   OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
      
       
         
           
             Węglowodory, C10, aromaty, <1% naftalen
          
           
           265-198-5
           organic
        
         
           
             STOT SE 3
             
               336
               Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
            
          
           
             Aquatic Chronic 2
             
               411
               Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   215
                   180
                   °C
                
              
            
             
               
                 gt
                 0.1
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.77
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   lt
                   20.5
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
        
         
           
             
               
                 
                   58
                   %
                
                 
                   OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
      
       
         
           
             sól kwasu fosforowego (72243/00/2008.0040,Germany)
          
           
           H3PO4
           inorganic
           
             98
             g/mol
          
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Działa drażniąco na oczy.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   213
                   °C
                
              
            
             
               
                 3.8
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.8741
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 98
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Węglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% związki aromatyczne
          
           1174522-15-6
           
           926-141-6
           
             01-2119456620-43
          
           organic
        
         
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   203
                   °C
                
              
            
             
               
                 0.2
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.81
                   g/cm³
                
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Zirconium(2+) neodecanoate
          
           52382-29-3
           
           257-890-0
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
           
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             nieszkodliwa substancja WGK 2
          
           
           inorganic
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   7
                
              
            
             
               
                 
                   400
                   °C
                
              
            
             
               
                 10000
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Sól poliaminamidowa
          
           
           organic
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           true
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
           
        
         
           
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   48
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)
                
                 
                   OECD 203
                
              
               
                 
                   gt
                   30
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
                 
                   OECD 202
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa-niepecyfikowana
          
           64742-94-5
           649-424-00-3
           
           265-198-5
           
             01-2119510128-50-0000
          
           organic
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
            
          
           
             Aquatic Chronic 2
             
               411
               Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   215
                   180
                   °C
                
              
            
             
               
                 gt
                 0.1
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.77
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   lt
                   20.5
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
        
         
           
             
               
                 
                   58
                   %
                
                 
                   OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
      
       
         
           
             Masa reakcyjna elylobenzenu i ksylenu
          
           
           905-588-0
           
             01-2119488216-32
          
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Łatwopalna ciecz i pary.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               312
               Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Działa drażniąco na oczy.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 221
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 442
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 221
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (local)
               
                 442
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 212
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 65.3
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 260
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 65.3
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (local)
               
                 260
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 125
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 12.5
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 6.58
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   139.6
                   °C
                
              
            
             
               
                 8.21
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.86
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   3.16
                
              
            
             
               
                 
                   0.74
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 3523
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 12126
                 mg/kg
              
               
                 
                   Królik
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 27.124
                 mg/l
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   2.6
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   nieokreślony
                
              
               
                 
                   1.3
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   56
                   h
                
                 
                   nieokreślony
                
              
               
                 
                   1.57
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   21
                   h
                
                 
                   nieokreślony
                
              
               
                 
                   0.44
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   3
                   h
                
                 
                   nieokreślony
                
              
               
                 
                   96
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   nieokreślony
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Nafta (ropa naftowa), ciężki alkilat nafta o niskiej temperaturze wrzenia zmodyfikowana
          
           64741-65-7
           
           265-067-2
           
             01-2119471991-29
          
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Łatwopalna ciecz i pary.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
            
          
           
             Aquatic Chronic 2
             
               411
               Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
             
               Wpis 28
            
          
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   150
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.6
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   7
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 3
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.771
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   104
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Isononanian wapnia
          
           53988-05-9
           
           258-901-1
           
             01-2119978299-15-0000
          
           C18H34CaO4
           organic
           
             354.54
             g/mol
          
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Działa szkodliwie po połknięciu.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Działa drażniąco na oczy.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   1.05827
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 354.54
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             żywica alkidowa
          
           63148-69-6
           
           organic
        
         
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   gt
                   250
                   °C
                
              
            
             
               
                 lt
                 0.1
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             ksylen; dimetylobenzen
          
           1330-20-7
           601-022-00-9
           
           215-535-7
           
             01-2119488216-32
          
           organic
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Łatwopalna ciecz i pary.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               312
               Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Działa drażniąco na oczy.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   100
                   mg/m³
                
                 
                   
                     200
                     mg/m³
                  
                
                 
                   skóra
                
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.327
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 12.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 6.58
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   139.6
                   °C
                
              
            
             
               
                 8.2
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   lt
                   0.9
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 3523
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 12126
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 6350
                 mg/l
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   2.6
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)
                
              
               
                 
                   1.3
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   56
                   h
                
                 
                   ryba
                
              
               
                 
                   1
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
              
               
                 
                   2.2
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Wodorosty
                
              
               
                 
                   16
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   Osad czynny
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             pigment Carbon, C.I. ??????? ?????? 7
          
           1333-86-4
           
           215-609-9
           
             01-2119384822-32-0000
          
           organic
        
         
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   4
                   mg/m³
                
                 
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 1
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 0.006
                 mg/m³
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 8000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   1000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Danio rerio (danio pręgowany)
                
                 
                   OECD 203
                
              
               
                 
                   10000
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Scenedesmus subspicatus
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             etylobenzen; fenyloetan
          
           100-41-4
           601-023-00-4
           
           202-849-4
           
             01-2119489370-35
          
           C8-H10
           organic
           
             106.17
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Liq. 2
             
               225
               Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
            
          
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Wpis 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   200
                   mg/m³
                
                 
                   
                     400
                     mg/m³
                  
                
                 
                   skóra
                
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   136
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   7.8
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 10
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 47
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.87
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   3.15
                
              
            
          
           
             
               
                 106.17
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 3500
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
               
                 GESTIS
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 15400
                 mg/kg
              
               
                 
                   Królik
                
              
               
                 GESTIS
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 17.2
                 mg/l
              
               
                 
                   nieokreślony
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   4.2
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)
                
              
               
                 
                   2.97
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
              
               
                 
                   3.6
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   nieokreślony
                
                 
                   GESTIS
                
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             Wapropionian wapnia
          
           4075-81-4
           
           223-795-8
           
             01-2119978298-17-0000
          
           C6H10CaO4
           organic
           
             186.22
             g/mol
          
        
         
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
           
             
               
                 186.22
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Kompleks manganu z aminą
          
           1381939-25-8
           
           937-913-7
           
             01-2119919049-35-0000
          
           C78H168Mn4N12O12
           organic
        
         
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   1.14
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   1.12
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   83
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   nieokreślony
                
              
               
                 
                   51
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   nieokreślony
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Kwas fosforowy(V); kwas ortofosforowy(V)
          
           7664-38-2
           
           231-633-2
           
             01-2119485924-24-0001
          
           H3-O4-P1
           inorganic
           
             98
             g/mol
          
        
         
           
             Met. Corr. 1
             
               290
               Może powodować korozję metali.
            
          
           
             Skin Corr. 1B
             
               314
               Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           false
           true
        
         
           
             
               Wpis 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   1
                   mg/m³
                
                 
                   
                     2
                     mg/m³
                  
                
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   lt
                   0.5
                
              
            
             
               
                 
                   213
                   °C
                
              
            
             
               
                 0.038
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 0.35
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.834
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
             
               
                 98
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
           
             
               
                 
                   138
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Gambusia affinis (Gambuzja pospolita)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
                 
                   OECD 202
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
                 
                   OECD 201
                
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             2-metylopropan-1-ol; izobutanol
          
           78-83-1
           603-108-00-1
           
           201-148-0
           
             01-2119484609-23
          
           C4-H10-O1
           organic
           
             74.12
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Łatwopalna ciecz i pary.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               336
               Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Wpis 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   100
                   mg/m³
                
                 
                   
                     200
                     mg/m³
                  
                
                 
                   skóra
                
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 310
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 25
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 55
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.4
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.4
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 1.52
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.152
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 10
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.0699
                 mg/kg
              
            
             
               Air
               
                 11
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   7
                
              
            
             
               
                 
                   118
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.7
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   11.3
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 6.7
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 50
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.81
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   0.79
                
              
            
          
           
             
               
                 74.12
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OECD 401
              
               
                 gt
                 2830
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 OECD 402
              
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 gt
                 24
                 mg/l
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   1430
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Strzebla wielkogłowa
                
              
               
                 
                   1439
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
              
               
                 
                   200
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   21
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
              
               
                 
                   1250
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
              
            
          
           
             
               
                 Łatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).
              
               
                 
                   80
                   70
                   %
                
                 
                   OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
       
         
           
             2-etyloheksanol
          
           104-76-7
           
           203-234-3
           
             01-2119487289-20
          
           C8H18O
           organic
           
             130.23
             g/mol
          
        
         
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
            
          
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Działa drażniąco na oczy.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           false
           false
        
         
           
             
               
                 
                   5.4
                   mg/m³
                
                 
                   
                     10.8
                     mg/m³
                  
                
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   182
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.79
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   43
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.48
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.83
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 130.23
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Eter monometylowy glikolu dipropylenowego, (2-metoksymetyloetoksy) propanol
          
           34590-94-8
           
           252-104-2
           
             01-2119450011-60
          
           C7H16O3
           organic
           
             148.2
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   240
                   mg/m³
                
                 
                   
                     480
                     mg/m³
                  
                
                 
                   skóra
                
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 65
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 310
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 15
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 37.2
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 1.67
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 19
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 1.9
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 70.2
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 7.02
                 mg/kg
              
            
             
               Secondary poisoning
               
                 190
                 mg/l
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 468
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 2.74
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   184
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.3
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   8.7
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.5
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   0.0043
                
                 
                   OECD 107
                
              
            
          
           
             
               
                 148.2
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OECD 401
              
               
                 gt
                 4000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 OECD 402
              
               
                 9510
                 mg/kg
              
               
                 
                   Królik
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   1000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Poecilia reticulata (Guppy)
                
                 
                   OECD 203
                
              
               
                 
                   ge
                   500
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   22
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
                 
                   OECD 211
                
              
               
                 
                   1919
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
                 
                   OECD 202
                
              
               
                 
                   gt
                   969
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Selenastrum capricornutum
                
              
               
                 
                   969
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   4
                   h
                
                 
                   Selenastrum capricornutum
                
              
            
          
           
             
               
                 Łatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).
              
               
                 
                   75
                   %
                
                 
                   OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
        
      
       
         
           
             N-Talg-1,3-diaminopropanedioleinian
          
           1307863-78-0
           
           263-186-4
           organic
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Działa drażniąco na oczy.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
            
          
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
            
          
           
             Aquatic Chronic 2
             
               411
               Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 0.29
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 3.57
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.00638
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.00509
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.000638
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 204
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 20.4
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 98.6
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 9.93
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
           
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Żelazko (1 +), chlor [dimetylo-9,9-dihydroksy-3-metylo-2,4-di- (2-pirydynylo-kn) -7 - [(2-pirydynylo-kn) metylo] -3,7 -diazabicyklo [3.3.1] nonano-1,5-dikarboksylan-kN3, kN7] -, chlorek (1-)
          
           478945-46-9
           
           610-388-9
           
             01-2120746887-35-0000
          
        
         
           
             Acute Tox. 3
             
               301
               Działa toksycznie po połknięciu.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Może powodować reakcję alergiczną skóry.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
           
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             2,6-di-tert-butylo-p-krezol
          
           128-37-0
           
           204-881-4
           
             01-2119555270-46-XXXX
          
           C15H24O
           organic
           
             220.35
             g/mol
          
        
         
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
            
             1
          
           
             Aquatic Chronic 1
             
               410
               Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
            
             1
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.5
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 3.5
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.000199
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 1.99E-05
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 0.0996
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.1769
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   265
                   °C
                
              
            
             
               
                 0.02
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.05
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 
                   5.1
                
              
            
          
           
             
               
                 220.35
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   0.5
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oryzias latipes (Ryżanka japońska)
                
              
               
                 
                   0.61
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
              
               
                 
                   gt
                   0.4
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
              
            
          
           
             
               
                 1800
                 330
              
            
          
        
      
       
         
           
             naftalen
          
           91-20-3
           601-052-00-2
           
           202-049-5
           
             01-2119561346-37
          
           C10H8
           organic
        
         
           
             Flam. Sol. 1
             
               228
               Substancja stała łatwopalna.
            
          
           
             Carc. 2
             
               351
               Podejrzewa się, że powoduje raka.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               302
               Działa szkodliwie po połknięciu.
            
          
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
            
          
           
             Aquatic Chronic 1
             
               410
               Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   20
                   mg/m³
                
                 
                   
                     50
                     mg/m³
                  
                
                 
                   skóra
                
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 25
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 25
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 3.57
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 2.9
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 53300
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   218
                   °C
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 490
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 2500
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   0.16
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)
                
              
               
                 
                   0.47
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (rozwielitka wielka)
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Aminy, N-łojowo-alkilo-trimetylenodi, oleiniany
          
           61791-53-5
           
           263-186-4
           organic
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Działa drażniąco na skórę.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Działa drażniąco na oczy.
            
          
           
             STOT RE 2
             
               373
               Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
            
          
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
            
          
           
             Aquatic Chronic 2
             
               411
               Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           true
        
         
           
        
         
           
           
           
        
         
           
        
         
           
             
               
                 
                   0.01
                   0.001
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia pulex (rozwielitka pchłowata)
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             2,6-dimetyloheptan-4-on; keton diizobutylowy
          
           108-83-8
           606-005-00-X
           
           203-620-1
           
             01-2119474441-41
          
           C9-H18-O1
           organic
           
             142.24
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Łatwopalna ciecz i pary.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
            
          
        
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Wpis 3
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   150
                   mg/m³
                
                 
                   
                     300
                     mg/m³
                  
                
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 290
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (local)
               
                 290
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 290
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 80
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 479
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 145
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (local)
               
                 145
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 145
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 28.5
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 171
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 7.14
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.03
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.003
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 0.46
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.046
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 2.55
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.0746
                 mg/kg
              
            
             
               Air
               
                 0.3
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   168
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.8
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   6.2
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 5
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 16
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.81
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   2.56
                
              
            
          
           
             
               
                 142.24
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 5750
                 mg/kg
              
               
                 
                   Szczur
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 16000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Królik
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   nieokreślony
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia pulex (rozwielitka pchłowata)
                
              
            
          
        
         
           true
           true
           true
        
      
    
     
       
         
           Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
        
         
           W przypadku nieprzytomności i przy prawidłowym oddychaniu ułożyć w pozycji bezpiecznej i szukać porady medycznej.
        
         
           W przypadku alergicznych objawów, szczególnie w obrębie dróg oddechowych, natychmiast wezwać lekarza.
        
         
           We wszystkich przypadkach budzących wątpliwości lub jeśli istnieją objawy, zasięgnąć porady lekarza.
        
         
           Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
        
         
           Osoby poszkodowane wynieść na świeże powietrze, trzymać w ciepłym, spokojnym miejscu.
        
         
           Przy podrażnieniu dróg oddechowych należy udać się do lekarza.
        
         
           W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast wymyć glikolem polietylenowym, następnie dużą ilością wody.
        
         
           Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
        
         
           W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
        
         
           Natychmiast zmyć za pomocą:
        
         
           Woda i mydło
        
         
           Nie spłukiwać za pomocą:
        
         
           Rozpuszczalnik/Rozcieńczalniki
        
         
           W razie podrażnień skóry udać się do lekarza.
        
         
           Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą.
        
         
           W przypadku kontaktu z oczami oczy przemyć przy otwartych powiekach obficie wodą, potem skonsultować natychmiast z okulistą.
        
         
           NIE wywoływać wymiotów.
        
         
           Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
        
         
           Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie należy nigdy podawać czegokolwiek doustnie.
        
         
           Skontaktować się z lekarzem.
        
      
       
         
           Węglowodory alifatyczne, zgodnie z informacjami podanymi w literaturze fachowej, działają lekko drażniąco na skórę i błony śluzowe, wysuszają skórę oraz działają narkotyzująco. Przy bezpośrednim oddziaływaniu na tkankę płucną (np. podczas wdychania) możliwe jest zapalenie płuc.
        
         
           W przypadku wymiotów uwzględniać ryzyko aspiracji.
        
      
       
         
           Leczenie objawowe.
        
         
           Leczenie objawowe.
        
      
    
     
       
         
           Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.
        
         
           Proszek gaśniczy
        
         
           ,
        
         
           piana na bazie alkoholi.
        
         
           ,
        
         
           Dwutlenek węgla (CO2).
        
         
           ,
        
         
           Mgła wodna
        
         
           Pełny strumień wody
        
      
       
         Niepalny.
      
       
         Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.
      
       
         Podczas pożaru mogą powstawać:
      
       
         Tlenki azotu (NOx)
      
       
         W razie pożaru: Stosować niezależny od otoczenia sprzęt do ochrony dróg oddechowych.
      
       
         W razie pożaru: Stosować niezależny od otoczenia sprzęt do ochrony dróg oddechowych.
      
       
         Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozproszonego strumienia wody.
      
       
         Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozproszonego strumienia wody.
      
       
         Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
      
       
         Woda do gaszenia nie powinna dostać się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
      
    
     
       
         Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
      
       
         Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
      
       
         W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów kanalizacyjnych należy powiadomić odpowiednie urzędy zgodnie z miejscowymi przepisami.
      
       
         
           Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).
        
         
           Zebrany materiał traktować zgodnie z sekcją Usunięcie.
        
         
           Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).
        
      
       
         Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7
      
       
         
      
       
         Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
      
       
         
      
       
         Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13
      
       
         Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13
      
       
         Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
      
       
         Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
      
       
         Stosować środki ochrony osobistej.
      
       
         Zapewnić odpowiednią wentylację.
      
       
         Usunąć wszystkie źródła zapłonu.
      
    
     
       
         
           Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i lokalne wyciągi w miejscach krytycznych.
        
         
           Nie wdychać kurzy powstających podczas szlifowania.
        
         
           Należy zastosować odpowiednie środki ochronne dróg oddechowych.
        
         
           
             Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
          
           
             Pary produktu są cięższe od powietrza i mogą się osadzać w wysokiej koncentracji przy powierzchni, w zagłębieniach, piwnicach i kanałach.
          
           
             Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
          
        
         
           Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
        
         
           Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.
        
         
           Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
        
      
       
         
           Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
        
         
           Zapewnić wystarczającą wentylację obszaru magazynowania.
        
         
           Po pobraniu produktu należy zawsze dokładnie zamykać pojemnik.
        
         
           Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.
        
         
           Chronić przed światłem słonecznym.
        
         
           Chronić przed gorącem lub mrozem.
        
      
       
         
           Lakiery alkidowe, niezawierający aromatów
        
      
    
     
       
         
           
             W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
          
           
             Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy:
          
           
             proces rozpylania
          
           
             ,
          
           
             niewystarczającej wentylacji
          
           
             
          
           
             Kombinowane urządzenie filtrujące
          
        
         
           
             Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
          
           
             Nosić okulary lub ochronę twarzy.
          
        
         
           
             Podczas obróbki substancji chemicznych należy nosić specjalne rękawice ochronne zgodne z odpowiednią normą CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym.
          
           
             Jakość rękawic odpornych na chemikalia musi być wybrana zależnie od stężenia i ilości niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy.
          
           
             Do specjalnych zastosowań zaleca się sprawdzenie u producenta rękawic odporności na chemikalia wyżej wymienionych rękawic ochronnych.
          
           
             Odpowiedni materiał:
          
           
             nitryl.
          
           
             
          
           
             Grubość materiału
          
           
             0,15 mm
          
           
             
          
           
             Czas przenikania (maksymalny czas zużycia):
          
           
             >480 min.
          
           
             
          
           
             Jeśli to możliwe, należy nosić pod spodem dodatkowe rękawice bawełniane.
          
        
         
           
             Nosić odpowiednią odzież ochronną.
          
           
             Należy nosić tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.
          
        
      
       
         
           Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
        
         
           W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów kanalizacyjnych należy powiadomić odpowiednie urzędy zgodnie z miejscowymi przepisami.
        
      
    
     
       
         other
         
           Ciekły
        
         liquid
         colouring agent
         
           kolor patrz na etykiecie pojemnika
        
         
           Rozpuszczalnik/Rozcieńczalniki
        
      
       
         
           
             
               na
            
          
        
         
           
             
               nieokreślony
            
          
           
             
               nie dotyczy
            
          
           
             
               nie dotyczy
            
          
        
         
           
             
               120
               °C
            
          
           
             
               nie dotyczy
            
          
        
         
           
             
               62
               °C
            
          
        
         
           
             nieokreślony
          
        
         
           
             
               nieokreślony
            
          
           
             
               nieokreślony
            
          
        
         
           
             gt
             0.1
             hPa
          
        
         
           
             
               nieokreślony
            
          
        
         
           
             
               0.92
               g/cm³
            
          
        
         
           
             
               nieokreślony
            
          
        
         
           
             nie dotyczy
          
        
         
           
             nie dotyczy
          
        
         
           
             nieokreślony
          
        
         
           
             
               na
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               gt
               39
            
          
           Flow time
        
         
           Nie posiada właściwości wspomagania pożaru.
        
      
       
         
           nieokreślony
        
         
           
             lt
             3
             %
          
        
         
           
             39,37 %, woda: 31,66 %
          
        
         
           
             nieokreślony
          
        
      
       
         brak
      
    
     
       
         W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne.
      
       
         Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach składowania, stosowania i temperatury.
      
       
         Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.
      
       
         Chronić przed gorącem lub mrozem.
      
       
         Nie dopuścić do zaschnięcia produktu.
      
       
         Środek utleniający, silny
      
       
         Podczas pożaru mogą powstawać:
      
       
         Dwutlenek węgla (CO2).
      
       
         W pewnych warunkach pożaru nie można wykluczyć śladów innych toksycznych produktów.
      
    
     
       
         
           Przy dłuższym wdychaniu oparów o większych stężeniach mogą wystąpić bóle głowy, uczucia zawrotw głowy, mdłości itp.
        
      
       
         
           W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
        
      
       
         
           W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
        
      
       
         
           
             W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
          
        
      
       
         W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
      
       
         
           W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
        
      
       
         
           W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
        
      
       
         
           W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
        
      
       
         Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP].
      
    
     
       
         
           Produkt nie jest:
        
         
           Ekotoksyczne
        
         
           .
        
      
       
         
           Produkt nie został przebadany.
        
      
       
         
           Produkt nie został przebadany.
        
      
       
         
           Brak dostępnych informacji.
        
      
       
         Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH
      
       
         
           Brak dostępnych informacji.
        
         
           Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
        
         
           Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby.
        
         
           brak
        
      
    
     
       
         
           Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
        
         
           Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby.
        
         
           Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
        
         
           Zaschnięte resztki materiału można wyrzucić do śmieci, płynne pozostałości materiału należy zutylizować w porozumieniu z lokalną firmą odbierającą odpady komunalne.  
        
         
           Niezanieczyszczone opakowania mogą zostać poddane recyklingowi.
        
         
           Zanieczyszczone opakowania utylizować tak samo, jak ich zawartość.
        
      
       
         
           
             08 01 11
             
               ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i lakierów; odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne
            
             true
          
           
             15 01 04
             
               ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (włączając w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z metali
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Uwaga
      
       
         :
      
       
         Ciecz palna.
      
       
         
           nie dotyczy
        
      
    
     
       
         
           
             Wpis 28, Wpis 40, Wpis 75
          
           
           
        
      
       
         false
         
           Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa.
        
      
       
         Działanie uczulające na skórę 
      
    
     
       
         226
         Łatwopalna ciecz i pary.
      
       
         304
         Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
      
       
         315
         Działa drażniąco na skórę.
      
       
         336
         Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
      
       
         400
         Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
      
       
         410
         Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
      
       
         411
         Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
      
       
         Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowią jednak zapewnienia właściwości i nie uzasadniają stosunku prawnego.
      
       
         Przepisy i ustawy winny być przestrzegane przez odbiorców naszych produktów w ich własnym interesie.
      
       
         brak
      
       
         ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
      
       
         
      
       
         (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
      
       
         
      
       
         IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
      
       
         
      
       
         IATA: International Air Transport Association
      
       
         
      
       
         GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
      
       
         
      
       
         EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
      
       
         
      
       
         ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
      
       
         
      
       
         CAS: Chemical Abstracts Service
      
       
         
      
       
         LC50: Lethal concentration, 50%
      
       
         
      
       
         LD50: Lethal dose, 50%
      
       
         2,2
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