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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa
1.1. Nazwa produktu, kod
1.2. Istotne zidentyfikowane
zastosowania
substancji lub mieszaniny, oraz
zastosowania odradzane:
1.3. Nazwa techniczna /
chemiczna
1.4. Dane dotycz ce dostawcy
karty charakterystyki
Wytwórca/ Dystrybutor

Numer telefonu alarmowego

Spirit 48

yn

10650/50

rodek antyrozpryskowy do spawania bez silikonu.

STRIMA Sp. z o.o.
Swadzim, ul. Pozna ska 54
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 0-61- 8950950
faks 0-61- 8950951
mail@strima.com
Osoba odpowiedzialna za kart charakterystyki: Pawe
Skowro ski
Tel: 606 370 2777, e-mail: p.skowronski@strima.com
112 ( ogólny telefon alarmowy), 998 ( stra po arna), 999
(pogotowie medyczne), lub ca dob 112
rodek toksykologiczny ód – (042) 657 99 00
Sekcja 2: Identyfikacja zagro

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wed ug rozporz dzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Nie wymagana
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektyw 67/548/EWG [DSD]
Preparat zosta sklasyfikowany jako bezpieczny
2.2. Elementy oznakowania:
Oznaczenie literowe i okre lenie niebezpiecze stwa:
Brak
Okre lenie rodzaju zagro enia:
Brak
Okre lenia dotycz ce prawid owego post powania z mieszanina:
Brak
Uwaga
Ekspozycja na opary materia u mo e powodowa podra nienia.
2.3. Inne zagro enia:
Brak informacji na temat spe nienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII
rozporz dzenia REACH. Odpowiednie badania nie by y prowadzone.
Sk adniki od których zale zagro enia:
Zawiera: Sekcja 3: Sk ad/informacja o sk adnikach
3.1. Substancje:
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny:
Brak sk adników niebezpiecznych
Opis zwrotów R i H znajduje si w punkcie 16 Karty
Sekcja 4: rodki pierwszej pomocy
4.1. Opis rodków pierwszej pomocy:
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W przypadku inhalacji-wdychania:
Poszkodowanego usun (wyprowadzi /wynie ) z miejsca nara enia na wie e powietrze; zapewni
spokój i ciep o, rozlu ni uciskaj ce cz ci ubrania.
W przypadku kontaktu ze skór :
Zanieczyszczon skór umy dok adnie wod z myd em lub agodnym detergentem, a nast pnie
sp uka du ilo ci wody. W przypadku wyst pienia i utrzymywania si objawów podra nienia
skonsultowa si z lekarzem.
UWAGA: Zanieczyszczon /nasi kni
odzie usun w bezpieczne miejsce z dala od róde ciep a i
róde zap onu.
W przypadku ska enia oczu:
Zanieczyszczone oczy natychmiast p uka ci ym strumieniem wody, usun szk a kontaktowe (je li
) i kontynuowa p ukanie przez ok. 15 minut. Podczas p ukania trzyma powieki szeroko rozwarte i
porusza ga
oczn . W przypadku wyst pienia i utrzymywania si objawów podra nienia
skonsultowa si z lekarzem. UWAGA: Nie stosowa zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi
rogówki.
W przypadku po kni cia:
Natychmiast zapewni pomoc medyczn . NIE prowokowa wymiotów – niebezpiecze stwo aspiracji
do p uc. W przypadku wyst pienia naturalnych odruchowych wymiotów trzyma poszkodowanego w
pozycji nachylonej do przodu. W przypadku wyst pienia duszno ci podawa tlen do oddychania.
4.2. Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia:
Mo e spowodowa uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia objawiaj cym si przyk adowo
oskrzelowym zapaleniem p uc.
4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
post powania z poszkodowanym:
Pokaza kart charakterystyki lub etykiet /opakowanie personelowi medycznemu udzielaj cemu
pomocy. Osoby udzielaj ce pomocy w obszarze o nieznanym st eniu par powinny by wyposa one
w aparaty oddechowe z niezale nym dop ywem powietrza.
Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe i wspomagaj ce.
Sekcja 5: Post powanie w przypadku po aru
5.1. rodki Ga nicze
Odpowiednie rodki ga nicze:
Dwutlenek w gla, proszek ga niczy, piana odporna na alkohol, rozproszone pr dy wody lub mg a
wodna
Niew ciwe rodki ga nicze:
Unika silnych strumieni wody do gaszenia pal cego si roztopionego surowca, aby unikn
rozproszenia i rozprzestrzenienia ognia na dalsze powierzchnie
5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin
Niebezpieczne produkty rozk adu termicznego:
Podczas po aru produkt nie pali si atwo, lecz mo e by przyczyn powa nych oparze . Topienie si
surowca powoduje lisko pod óg i schodów, nale y zatem zachowa szczególn ostro no .
Rozk ad pod wp ywem temperatury powoduje powstawanie g stego dymu oraz dra ni cych lub
truj cych gazów. Niekontrolowany odp yw wód z miejsca gaszenia po aru mo e spowodowa ska enie
ekologiczne.
5.3. Informacje dla stra y po arnej:
Post powa zgodnie z procedurami obowi zuj cymi przy gaszeniu po arów chemikaliów. W
przypadku po aru obejmuj cego du e ilo ci produktu, usn /ewakuowa z obszaru zagro enia
wszystkie osoby postronne. Po ar gasi z bezpiecznej odleg ci, zza os on lub przy u yciu
bezza ogowych dzia ek. Wezwa ekipy ratownicze. Zamkni te pojemniki nara one na dzia anie ognia
lub wysokiej temperatury ch odzi rozproszonymi pr dami wody z bezpiecznej odleg ci (gro ba
wybuchu), o ile to mo liwe i bezpieczne usun je z obszaru zagro enia. Po usuni ciu z obszaru
zagro enia kontynuowa zraszanie do momentu ca kowitego sch odzenia. Nie dopu ci do
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przedostania si cieków po gaszeniu po aru do kanalizacji i zbiorników wodnych. Powsta e cieki i
pozosta ci po po arze usuwa zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Osoby bior ce udzia w gaszeniu po aru powinny by przeszkolone, wyposa one w aparaty
oddechowe z niezale nym dop ywem powietrza oraz pe
odzie ochronn .
Sekcja 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych:
Zawiadomi otoczenie o awarii. Usun z obszaru zagro enia wszystkie osoby nie bior ce udzia u w
likwidacji skutków zdarzenia. W razie konieczno ci zarz dzi ewakuacj . Wezwa Pa stwow Stra
Po arn , ekipy ratownicze oraz Policj Pa stwow . W akcji ratunkowej mog bra udzia jedynie
osoby przeszkolone, wyposa one we w ciw odzie i sprz t ochronny.
Unika zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Stosowa rodki ochrony indywidualnej - zob. sekcja 8
karty charakterystyki.
6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska:
O ile to mo liwe i bezpieczne zlikwidowa lub ograniczy uwalnianie produktu (ograniczy dop yw
cieczy.
Uszczelni , uszkodzone opakowanie umie ci w opakowaniu awaryjnym). Nie dopu ci do
przedostania si produktu do studzienek ciekowych, wód i gleby. Ograniczy rozprzestrzenianie si
rozlewiska przez obwa owanie terenu. Powiadomi odpowiednie s by bhp, ratownicze i ochrony
rodowiska oraz organy administracji.
6.3. Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s
ce do usuwania
ska enia:
Unieszkodliwia zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Zebrane du e ilo ci cieczy odpompowa . W
razie potrzeby, w celu usuni cia produktu / materia u ch onnego zanieczyszczonego produktem,
skorzysta z pomocy wyspecjalizowanych firm trudni cych si transportem i likwidacj odpadów.
6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Odnie si równie do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

Sekcja 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania:
- Podczas pracy z produktem nale y stosowa ogólne przepisy dotycz ce BHP zawarte w
Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 z 2003r., poz. 1650 z pó n.
zm.: Dz. U. nr 49/2007 r., poz. 330, Dz. U. nr 108/2008 r., poz.690). Przestrzega zalece zawartych
w informacji technicznej dostarczonej przez producenta.
- Podczas pracy z produktem nale y zapewni skuteczna wymian powietrza (wentylacja ogólna
pomieszczenia i miejscowa wywiewna).
- Nale y zapobiega tworzeniu si palnych lub wybuchowych st
oparów i nie dopuszcza do
powstawania st
wy szych ni dopuszczalne dla pomieszcze roboczych.
- Otwieranie i obchodzenie si ze zbiornikami powinno odbywa si z zachowaniem szczególnej
ostro no ci.
- Nie je , nie pi i pali tytoniu w obszarze, w którym materia ten jest przechowywany,
przemieszczany i przetwarzany.
- Unika zanieczyszczenia skóry i oczu oraz wdychania produktu.
- Unika wdychania py u, cz steczek sta ych, aerozolu lub mg y rozpylonej cieczy, które powstaj na
skutek stosowania tego preparatu. Unika wdychania py u powstaj cego w trakcie szlifowania.
- Pracownicy powinni umy r ce i twarz po zako czeniu pracy z produktem oraz przed jedzeniem,
piciem i paleniem tytoniu.
- Do opró niania nie wolno stosowa ci nienia, poniewa pojemnik ten nie jest pojemnikiem
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ci nieniowym.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich
wzajemnych niezgodno ci:
- Przy stosowaniu i magazynowaniu tej substancji nale y przestrzega przepisów Rozporz dzenia
Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz.
719).
- Zwraca uwag na ostrze enia na etykietach.
- Magazynowa wy cznie w certyfikowanych, oryginalnych, w ciwie oznakowanych, szczelnie
zamkni tych opakowaniach.
- Otwarte pojemniki nale y dok adnie zamkn i trzyma w pozycji pionowej, aby unikn wycieku.
- Sk adowa w temp. 5-35°C.
- Przechowywa w suchym, ch odnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowywa z dala od silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasów.
- Nie usuwa zawarto ci pojemników do kanalizacji, wód powierzchniowych lub podziemnych (dot. to
równie wyrzucania pustych pojemników).
7.3. Specyficzne zastosowania ko cowe:
Nie dotyczy.
Sekcja 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry kontroli zagro
:
Podstawa prawna Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002r. w
sprawie najwy szych dopuszczalnych st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia w
rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z pó niejszymi zmianami: Rozporz dzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 10 pa dziernika 2005r. Dz. U. nr 212, poz. 1769, Rozporz dzenie Ministra
Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 161, poz. 1142, Dz. U. z 2009 r. Nr
105, poz. 873, Dz. U. z 2010 nr 141 poz. 950) okre la warto ci NDS dla sk adników produktu:
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. (z pó niejszymi zmianami) ustanowi a
Wspólnotowe wska nikowe warto ci graniczne ryzyka zawodowego:
Warto ci graniczne
Nazwa czynnika
CAS
(NDS)
(NDSh)
chemicznego
3
mg/m3
ppm
mg/m
ppm
Nie okre lono
Zalecane dopuszczalne st enie w materiale biologicznym (DSB)
8.2. Kontrola nara enia
Uk ad oddechowy:
W normalnych warunkach pracy, przy dostatecznej wentylacji nie jest wymagana.
W przypadku stosowania produktu w stanie topnienia stosowa nale y mask z filtrem
chroni
przed wdychaniem oparów.
Skóra i cia o:
Nale y stosowa odpowiedni odzie ochronn . W celu ochrony nara onej skóry zaleca si stosowanie
kremów nawil aj cych, ale nie nale y ich stosowa bezpo rednio po kontakcie z produktem.
ce:
Nosi r kawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na dzia anie produktu (np. neoprenowe).
Zaleca si regularne zmienianie r kawic i natychmiastow ich wymian , je li wyst pi jakiekolwiek
oznaki ich zu ycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygl dzie (kolorze,
elastyczno ci, kszta cie).
Oczy/twarz:
W przypadku d ugotrwa ego nara enia lub zagro enia pry ni ciem cieczy do oka stosowa okulary
ochronne w szczelnej obudowie (typu gogle).
UWAGA!
Nale y przestrzega ogólnych rodków ostro no ci w obchodzeniu si z chemikaliami.
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Podczas stosowania preparatu pracodawca zobowi zany jest zapewni pracownikom rodki ochrony
indywidualnej oraz odzie robocz . Musz posiada w ciwo ci ochronne i u ytkowe. Do obowi zków
pracodawcy nale y tak e odpowiednie zapewnienie prania, konserwacji, naprawy.
Zalecane badania wst pne i okresowe pracowników nara onych na czynniki chemiczne okre lone w
Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania bada lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecze lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U.
Nr 69 z 1996 r., poz. 332 wraz z pó niejszymi zmianami Dz. U. nr 60/1997, poz. 375, Dz. U. nr
159/1998, poz. 1057, Dz. U. nr 37/2001, poz. 451, Dz. U. nr 128/2001, poz. 1405). Wymagania
zasadnicze dla rodków ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodno ci rodków
ochrony indywidualnej oraz sposób i wzór ich znakowania okre la Rozporz dzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla
rodków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).
8.3. Kontrola nara enia rodowiska:
Nale y rozwa
zastosowanie rodków ostro no ci w celu zabezpieczenia terenu wokó
zbiorników magazynowych.
Poziomy oddzia ywania wtórnego DNEL
DNELpracownik (wdychanie, toksyczno ostra)
DNELpracownik (wdychanie, toksyczno przewlek a)
DNELkonsument (wdychanie, toksyczno ostra)
Brak danych
DNELkonsument (wdychanie, toksyczno przewlek a)
St enia, przy których podawane s oddzia ywania PNEC:
PNEC woda, osad, gleba, oczyszczalnia cieków nie dotyczy.
Sekcja 9: W

ciwo ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych w
Parametr
Posta
Kolor
Zapach
Warto pH
Temperatura topnienia/krzepni cia(°C)
Temperatura wrzenia (°C)
Temperatura zap onu (°C)
Temperatura samozap onu (°C)
Ci nienie pary: (20°C)
sto pary:
sto : (g/ml) (25°C)
Rozpuszczalno w oleju:
Rozpuszczalno w wodzie
Temperatura rozk adu
Lepko
ciwo ci wybuchowe
ciwo ci utleniaj ce

ciwo ci fizycznych i chemicznych:
Warto
Klarowna ciecz
Zó tawy
Bez zapachu

7
62
> 371
Ok. 235
Nieznana
< 0,01 kPa
(Powietrze=1.0) Nie dotyczy
1,00
Tak
Nieistotna
Brak danych
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Sekcja 10: Stabilno

i reaktywno

10.1 Reaktywno :
Substancja nie jest reaktywna
10.2. Stabilno chemiczna:
Substancja jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a tak e w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ci nieniem w trakcie magazynowania oraz post powania z ni .
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10.3. Mo liwo wyst pienia niebezpiecznych reakcji:
Unika kontaktu z kwasami i zasadami.
10.4. Warunki których nale y unika :
Nie przekracza temp. 50°C)
10.5. Materia y niezgodne:
10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu:
W warunkach po aru i wysokiej temperatury mog powstawa szkodliwe gazy.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych:
Brak danych na temat samego produktu. Preparat ten zosta oceniony zgodnie ze zwykle stosowana
metoda okre lon przez Dyrektyw Unii Europejskiej ,, Dangerous preparations Directive
1999/45/WE’’ i zosta odpowiednio zaklasyfikowany pod k tem toksyczno ci. Szczegó y podano w
sekcjach 2 i 3.
Toksyczno ostra:
LD50 (szczur, doustnie) > 5000g/kg
Rakotwórczo :
Podawanie doustne szczurom przez ca y okres ich ycia oraz dozowanie podskórne myszom wosku
naftowego potwierdzi o, i nie dzia a on rakotwórczo. Produkt nie jest rakotwórczy.
Potencjalne efekty na zdrowiu:
Wdychanie: Opary mog powodowa podra nienie.
Oczy: Kontakt z proszkiem mo e powodowa mechaniczne podra nienie.
Ekspozycja na opary mo e powodowa podra nienie.
Skóra: D ugotrwa y lub powtarzaj cy si kontakt mo e powodowa podra nienie.
Kontakt z roztopionym materia em:
Powoduje termiczne oparzenia. Po kni cie: Nie ma zastosowania. Opó nione efekty: Nieznane.
Informacje z praktyki:
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
Brak jest dost pnych danych dotycz cych mobilno ci w rodowisku, biodegradacji oraz bioakumulacji
preparatu.
Zabezpieczy przed przedostaniem si produktu do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
Ekotoksyczno : Brak danych.
Sekcja 13: Post powanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:
Zalecenia dotycz ce mieszaniny:
Nie usuwa do kanalizacji. Nie dopu ci do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.
Rozwa
mo liwo wykorzystania. Odpadowy produkt nale y podda odzyskowi lub likwidowa w
uprawnionych spalarniach lub zak adach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami.
Odpadowy produkt nale y podda odzyskowi lub likwidowa w uprawnionych spalarniach lub
zak adach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa :
Odzysk / recykling / likwidacj odpadów opakowaniowych przeprowadza zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami. UWAGA: Tylko opakowania ca kowicie opró nione mog by przeznaczone do recyklingu!
Korzysta z us ug firm posiadaj cych odpowiednie uprawnienia.
Europejski katalog odpadów (EWC)
Kod odpadu

-

-
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Sekcja 14: Informacje dotycz ce transportu

Substancja nie podlega przepisom dotycz cym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR
(transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport ródl dowy), IMDG (transport morski),
ICAO/IATA (transport lotniczy).
Sekcja 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych
15.1. Przepisy dotyc ce ochrony ludzi b
rodowiska:
1. Rozporz dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowania ogranicze w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, z pó niejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011
Nr 63, poz. 322).
3. Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
4. Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj ce do post pu
naukowo-technicznego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
5. Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i
stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH).
6. Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967r. w sprawie zbli enia przepisów
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnosz cych si do klasyfikacji, pakowania i
etykietowania substancji niebezpiecznych ze zmianami.
7. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 5 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43poz.353) zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych2)
8. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowa
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych
(Dz. U. nr 53/2009, poz. 439).
9. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, ruroci gów oraz pojemników i zbiorników s
cych do przechowywania lub zawieraj cych
substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. 2010 nr 125 poz. 851).
15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego:
Brak danych na temat dokonania oceny bezpiecze stwa chemicznego dla substancji znajduj cych si
w mieszaninie.
Sekcja 16: Inne informacje
Wyja nienia skrótów i akronimów:
NDS - Najwy sze Dopuszczalne St enie
NDSCh - Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe
NDSP - Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe
DNEL - Pochodny Poziom Niepowoduj cy Zmian
PNEC - Przewidywane St enie Niepowoduj cy Zmian w rodowisku
RID
- Regulamin dla mi dzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ADR - Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych
IMDG - Mi dzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
IATA - Mi dzynarodowe Zrzeszenie Przewo ników Powietrznych
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LD50
- Dawka, przy której obserwuje si zgon 50% badanych zwierz t
LC50
- St enie, przy którym obserwuje si zgon 50 % badanych zwierz t
vPvB - (Substancja) Bardzo trwa a i wykazuj ca bardzo du zdolno do bioakumulacji
PBT
- (Substancja) Trwa a, wykazuj ca zdolno do bioakumulacji i toksyczna
Pe en zakres zwrotów R i H z sekcji 2 i 3 karty: Brak
Powy sze informacje opracowane s w oparciu o bie ce dost pne dane charakteryzuj ce
produkt oraz do wiadczenie i wiedze posiadana przez producenta. Nie stanowi one opisu
jako ciowego produktu ani przyrzeczenia okre lonych w ciwo ci. Nale y je traktowa jako
pomoc dla bezpiecznego post powania w sk adowaniu, stosowaniu i transporcie produktu. Nie
zwalnia to u ytkownika od odpowiedzialno ci za niew ciwe wykorzystanie powy szych
informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowi zuj cych w tej dziedzinie.
Pracodawca zobowi zany jest do poinformowania wszystkich pracowników, którzy maja kontakt
na stanowisku pracy z produktem, o zagro eniach i rodkach ochrony osobistej
wyszczególnionych w tej karcie. Produkt nie mo e by bez pisemnej zgody u ywany w adnym
innym celu, ani eli podanym w pkt.1 Karty Charakterystyki.
Karta charakterystyki opracowana zosta a przez firm Pro-Perfekt, biuro@pro-perfekt.pl.
Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikaj cej z ustawy 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekszta canie lub modyfikowanie
karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody autorów jest zabronione.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpni te z karty preparatu
dostarczonej przez producenta.
Inne ród a danych:
IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau).
ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

