KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Edycja

Data wydania
Październik
2002

Data aktualizacji
27/04/2017

Strona
1 z 10

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: PŁYN DO CHŁODNIC
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania: przeznaczony do stosowania w układzie chłodzenia silników
spalinowych
1.2.2. Zastosowania odradzane:
Brak dostępnych danych
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
Phenix Sp. z o.o.
Adres:
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
Nr telefonu:
+48 226447667
Nr faxu:
+48 226413600
Osoba odpowiedzialna za kartę: Robert Zawada, adres e-mail: info@phenix.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego:
+48 22 644 76 67 – telefon alarmowy producenta
+48 42 631 47 25 – Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej Łódź
+48 42 631 47 67 – Instytut Medycyny Pracy Łódź
+48 58 682 04 04 – Pomorskie Centrum Toksykologii Gdańsk
+48 22 619 66 54 – Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa
+48 61 847 69 46 – Ośrodek Informacji Toksykologicznej Poznań
+48 12 411 99 99 – Ośrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Kraków
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja mieszaniny:
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
H302 Działa szkodliwie po połknięciu

Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG (ze zmianami)

H226 Łatwopalna ciecz i pary
Zagrożenie dla zdrowia: Może powodować uszkodzenie narządów: nerwu wzrokowego , ośrodkowego
układu nerwowego
Zagrożenie dla Środowiska: nie ma
Zagrożenia fizyczne/chemiczne: nie ma
Zagrożenie pożarowe: Łatwopalna ciecz i pary
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2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogram:

Hasło ostrzegawcze: Uwaga
Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
H226 Łatwopalna ciecz i pary
Zwroty określające środki ostrożności:
Ogólne:
P102 Chronić przed dziećmi
Rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórąF
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H371 Może powodować uszkodzenie narządów: nerwu wzrokowego , ośrodkowego układu nerwowego
Zapobieganie:
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
Przechowywanie:
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Usuwanie:
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do miejsca składowania odpadów. .
Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu.
2.3. Inne zagrożenia:
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.
SEKCJA 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Produkt jest mieszaniną.
Skład: woda, glikol monoetylenowy substancje pomocnicze
Klasyfikację substancji niebezpiecznych zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelą 3.1 oraz 3.2
załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie
GHS) z uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (WE) nr 790/2009 (1 ATP), na podstawie danych
dostarczonych przez producenta oraz danych literaturowych.
Nr CAS
107-21-1

Nr WE

Nr indeksowy

203-473-3 603-027-00-1

REACH numer
rejestracyjny

Nazwa chemiczna

brak danych

Glikol etylenowy

Znaczenie kategorii zagrożenia oraz zwrotów H patrz sekcja 16.

Zawartość

Klasyfikacja wg 1272/2008 (CLP)

47-48,5%

ACUTE Tox.4: H302
STOT RE. 2; H373
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SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Zalecenia ogólne:
Poszkodowanego usunąć (wyprowadzić/ wynieść) z miejsca narażenia na świeże powietrze; zapewnić
spokój i ciepło. Nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, rozluźnić uciskające części ubrania;
kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen,
w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomności, zaburzeń
oddychania lub utrzymującego się złego samopoczucia natychmiast zapewnić pomoc lekarską.
Skażenie skóry: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie
wodą. W przypadku utrzymujących się podrażnień, innych niepokojących objawów skonsultować się z
lekarzem
Skażenie oka: Przemywać odpowiednim płynem do przemywania oczu lub czystą wodą, utrzymując powieki
otwarte, przez co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli poszkodowany je nosi. Jeżeli
podrażnienie się utrzymuje skontaktować się z lekarzem.
Narażenie inhalacyjne: Usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze, co w
większości przypadków powinno być wystarczające.
Spożycie: płukać usta dużą ilością wody, nie połykać. Wezwać niezwłocznie lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Ostre objawy – połknięcie może wywołać podrażnienia układu pokarmowego, bóle brzucha, nudności,
zaburzenia równowagi i koordynacji, zaburzenia mowy, widzenia, produkt może wywoływać przejściowe
podrażnienia oczu i skóry
Opóźnione objawy – wysuszenie, pękanie, podrażnienie i stany zapalne skóry
Skutki narażenia – brak danych
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Informacja dla lekarza: Leczenie zatruciem glikolem , odpowiednio do stanu chorego, powinno obejmować:
płukanie żołądka w czasie do 2 godzin od zatrucia , zwalczanie zaburzeń krążeniowo- oddechowych ,
podanie alkoholu etylowego (dożylnie we wlewie kroplowym 5-15% roztwór alkoholu etylowego w 5%
glukozie); W przypadku ciężkich zatruć stosować hemodializę, diurezę.
SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze
Stosowne środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, rozproszone prądy wody, piana.
Środki gaśnicze, które nie mogą być używane ze względów bezpieczeństwa: nieznane.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną
Produkt trudno palny. W środowisku pożaru powstają niebezpieczne gazy zawierające tlenki węgla. Unikać
wdychania produktów uwalniających się w środowisku pożaru.
5.3. Informacje dla straży pożarnej: Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu
chemikaliów. W przypadku pożaru obejmującego duże ilości produktu, usuwać/ ewakuować z obszaru
zagrożenia wszystkie osoby postronne;
Zalecenia ogólne: usunąć z zagrożonego obszaru osoby niepowołane, niebiorące udziału w likwidowaniu
pożaru. W razie potrzeby wezwać Straż Pożarną tel. 998.
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Dodatkowe uwagi: pary produktu tworzą mieszaniny palne/wybuchowe z powietrzem. Zbiorniki i
opakowania nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, z
bezpiecznej odległości (mogą eksplodować w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich), o ile to możliwe
usunąć je z obszaru zagrożenia. Pożary obejmujące duże ilości produktu gasić z bezpiecznej odległości lub
zza osłon. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczone wody pogaśnicze usuwać zgodnie odpowiednimi
przepisami. Nie wolno wprowadzać wód pogaśniczych do kanalizacji.
SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Stosować środki ochrony indywidualnej – zob. sekcja 8 karty charakterystyki
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony
personel. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
O ile możliwe i bezpieczne zlikwidować lub ograniczyć uwalnianie produktu. W przypadku dużych wycieków
ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu. Nie dopuścić do przedostanie się
produktu do studzienek ściekowych, wód i gleb. Powiadomić odpowiednie służby bhp, ratownicze i ochrony
Środowiska oraz organy administracji.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia:
Zebrać dostępnym sprzętem, a pozostałości usunąć mieszając uprzednio z ziemią, piaskiem lub innym
materiałem pochłaniającym, a następnie umieścić w oznakowanym szczelnym pojemniku. Unieszkodliwić
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie potrzeby, w celu usunięcia produktu/ materiału chłonnego
zanieczyszczonego produktem, skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm trudniących się transportem i
likwidacją odpadów.
6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne środki ochrony – sekcja 8
Utylizacja odpadów – sekcja 13
SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Zapewnić skuteczną wentylację. Unikać kontaktu z produktem, wdychania par. Unikać zanieczyszczenia
skóry i oczu. Zapewnić odpowiednią wentylację/wyciąg w miejscu pracy, zapobiegać tworzeniu szkodliwych
stężeń par w powietrzu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać zasad higieny
osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty.
Specjalne środki zabezpieczające przed pożarem i eksplozją:
Zapobiegać tworzeniu palnych/wybuchowych stężeń par w powietrzu, wyeliminować źródła zapłonu – nie
używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na
elektryzację. Chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych.
Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności:
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w
chłodnym, wentylowanym miejscu.
Pojemniki chronić przed działaniem ciepła i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura
magazynowania poniżej 40st.C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
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Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
7.3. Szczególne zastosowania końcowe:
Bark.
SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczące kontroli:
Wartości graniczne narażenia:
Składnik niebezpieczny

Nr CAS

NDS, mg/m

3

NDSCh, mg/m

3

NDSP

Glikol etylenowy
10715
50
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. „W sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” (Dz. U. z 2002r.
Nr 217, poz. 1833) z aktualizacjami
Zalecenia prze Unię Europejską : glikol etylenowy ; NDS 52 mg/m3, NDSCh: 104/mgm3 , NDSP:- (skóra)
8.2. Kontrola narażenia:
Zalecenia w zakresie środków technicznych
Wentylacja ogólna pomieszczenia i/lub miejscowy wyciąg w celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego
w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń.
Środki ochrony indywidualnej:
8.2.1. Stosowanie profesjonalne (produkcja, transport, magazynowanie):
a) Ochrona dróg oddechowych – w normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest
konieczna. Stosować maskę lub półmaskę skompletowaną z filtropochłaniaczem lub filtrem.
b) Ochrona rąk – Rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy nitrylowej lub
inne dopuszczane przez producenta rękawic do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymałości materiału
określa producent rękawic.
c) Ochrona oczu – zalecane okulary ochronne
d) Ochrona skóry – zalecane ubranie ochronne (robocze)
Higiena przemysłowa:
- zapewnić stanowisko do płukania oczu i rąk w przypadku ich skażenia
- ręce umyć wodą z mydłem przed jedzeniem, paleniem papierosów i po zakończeniu pracy
- natychmiast usuwać rozlany produkt
- należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
8.2.2. Stosowanie powszechne (użycie opakowania jednostkowego):
Nie są wymagane specjalne środki ochrony, zalecane jest umycie rąk po kontakcie z produktem przed
jedzeniem, paleniem papierosów
Kontrola narażenia środowiska:
Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub
gleby.
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SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:
Postać:
ciecz
Barwa:
brak danych
Zapach:
charakterystyczny
Próg zapachu:
brak danych
pH:
7,5-11
Temperatura krzepnięcia
<-35st.C (temp. Krystalizacji)
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >107,5st.C
Temperatura zapłonu:
przy oznaczeniu metodami standardowymi- nie c
charakteryzuje się
Szybkość parowania:
brak danych
Palność:
nie dotyczy
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: 15,3%/3,2%- obj. (dla glikolu
etylenowego)
Prężność par:
0,123 hPa w 25st.C (dla glikolu)
Gęstość par:
brak danych
Gęstość :
1,06-1,16 g/m3 w 20 st.C
Rozpuszczalność w wodzie:
Rozpuszczalny w wodzie
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:
brak danych
Temperatura samozapłonu:
brak danych
Temperatura rozkładu:
brak danych
Lepkość:
brak danych
Właściwości wybuchowe:
nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające:
nie jest utleniający
9.2. Inne informacje:

brak danych

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. Reaktywność:
Produkt stabilny chemicznie.
10.2. Stabilność chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 – warunki przechowywania).
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Ryzyko wybuchu lub zapalenia się w kontakcie z silnymi utleniaczami.
10.4 Warunki, których należy unikać:
Nie są znane.
10.5. Materiały niezgodne:
Silne utleniacze, mocne kwasy, mocne zasady
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
W normalnych warunkach stosowania nie są znane
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Nie przeprowadzono testów toksykologicznych dla produktu.
Informacje toksykologiczne oparte są o dostępne dane na temat składników, dane toksykologiczne
podobnych produktów.
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:,
Toksyczność ostra:
Glikol etylenowy:
LD50: 7112 mg/kg (doustnie, szczur)
LD50: >3500mg/kg 9Skóra , szczur)
LC50: 2,5mg/I/6 godz. (inhalacyjnie, szczur)
Toksyczność mieszaniny:
ATE mix (droga pokarmowa) >300 mg/kg
Działa szkodliwie po połknięciu
Działanie żrące/drażniące na skórę:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczość:
W oparciu o dostępne dane nie zostały sklasyfikowane jako rakotwórczy
Szkodliwe działanie na rozrodczość:
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Obawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną:
Powoduje uszkodzenia narządów. Przypadkowe połknięcie może spowodować: mdłości, wymioty,
zaburzenia równowagi i koordynacji.
Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także skutki przewlekłe w przypadku krótkiego i
długoterminowego narażenia:
Może powodować uszkodzenie narządów: nerek przez długotrwałe lub narażenie powierzane po połknięciu.
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Glikol
12.1. Toksyczność:
Toksyczność ostra dla ryb: LC50 /96h 72860mg/I
Toksyczność ostra dla bezkręgowców wodnych: EC50 /96h 13000mg/I
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: składniki produktu łatwo ulegają biodegradacji
12.3. Zdolność do bioakumulacji: nie należy spodziewać się bioakumulacji
12.4. Mobilność w glebie: mieszanina nie ulega adsorpcji w fazie stałej gleby
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: brak danych
12.6. Inne szkodliwe skutki działania:
Brak danych
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SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:
Odpad produktu:
Kod odpadu: 16 01 14 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancję
Usuwanie zużytych opakowań: odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu
można powtórnie wykorzystać.
UWAGA: Ponieważ kod odpadów nie jest przypisany w zależności od źródła ich powstania, końcowy
użytkownik powinien, uwzględniając specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniować powstały odpad i
przypisać właściwy kod, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.
Odpadowy produkt należy poddać odzyskowi lub likwidować w uprawnionym spalarniach lub zakładach
uzdatniania/ unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
UWAGA: tylko opakowania całkowite opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu!
Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21)
Ustawa z dnia 11 marca 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr63, poz. 638 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206 z póz. Zmianami)

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

Numer UN:
Prawidłowa nazwa przewozowa:
Klasa towaru niebezpiecznego:
Grupa pakowania:
Zagrożenie dla środowiska:
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II
do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Kod IBC:

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
mieszaniny:
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.
322)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS)
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujące do postępu naukowo-
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technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. „W sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin” (Dz. U. z 2012r., poz. 1018)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012r. poz. 445)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie
detergentów
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. zmieniające Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 w sprawie detergentów w celu dostosowania jego
załączników III i VII
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. „W sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” (Dz. U. z 2002r.
Nr 217, poz. 1833) ze zmianami
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)
- Tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. „W sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
środków ochrony indywidualnej (Dz. U.z 2005r. Nr 259, poz. 2173)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. „W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r., Nr 137, Poz. 984) ze zmianami
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. „W sprawie katalogu odpadów” (Dz. U. z
2001r. Nr 112, poz. 1206).
- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych” (Dz. U. z 2001r. Nr 63 poz.
638) ze zmianami
- Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2011r., Nr 110 poz. 641.)
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje
CMR)
- 453/2010/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Dla produktu nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego
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16. INNE INFORMACJE
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki
NDS
Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh
Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP
Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
vPvB
(Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT
(Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
PNEC
Przewidywane stężenie niepowodujące skutków
DN(M)EL
Poziom niepowodujący zmian
LD50
Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
LC50
Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
ECᵪ
Stężenie, przy kto rym obserwuje się X% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu
LOEC
Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt
NOEL
Najniższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów
RID
Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ADR
Umowa europejska dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych.
IMDG
Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
IATA
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
UVCB
Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały
biologiczne
Pełny tekst zwrotów H:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H371 Może powodować uszkodzenie narządów: nerwu wzrokowego , ośrodkowego układu nerwowego
Pełny tekst klasyfikacji CLP:
Acute Tox. 4 – Toksycznosć ostra, kat.4
STOT RE 2- Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kat. 2
Rep. 2 – Działanie szkodliwe na rozrodczość, kat 2
Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników:
Pracownicy stosujący produkt powinni być przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagań
higienicznych, stosowania ochron indywidualnych, działań zapobiegających wypadkom, postępowań
ratowniczych itd.
Karta Charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu. Dane zwarte w Karcie należy traktować
wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu
przechowywaniu. Osoby pracujące z tym produktem powinny zostać poinformowane o zagrożeniach
zalecanych środkach ostrożności. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłaz cnie wymienionego produktu i
jego określonych zastosowań. Mogą one być aktualne lub wystarczające dla tego materiału użytego w
połączeniu z innymi materiałami lub w innych zastosowaniach, niż wymienione w karcie.
Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a
także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu. W przypadku szczególnych zastosowań należy
dokonać oceny narażenia i opracować odpowiednie zasady postępowania, programy szkoleniowe
zapewniające bezpieczeństwo pracy.

