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1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA

  
Informacja o produkcie  

Nazwa handlowa : DOMALUX CLASSIC SILVER PO YSK i PÓ MAT - lakier 
poliuretanowy jednosk adnikowy do parkietów     

Zalecane u ycie

 

: Farby jednosk adnikowe wysokojako ciowe, na bazie rozpuszczalników

 

     

Firma : PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul.Kwidzy ska 8

 

51-416 Wroc aw  

Numer telefonu : +(48) 71 78 80 700   

FAX : +(48) 71 78 80 702   

Numer telefonu alarmowego : +(48) 71 78 80 700   

Adres e-mail : safety.wroclaw@ppg.com     

 

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO E

 

Symbol(e) :  
Produkt szkodliwy 

 

Sk adniki niebezpieczne :  
toluilenodiizocyjanian  

Zwrot okre laj cy rodzaj zagro enia (zwrot R)

 

: 
PRODUKT ATWO PALNY. 
DZIA A SZKODLIWIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE. 
DZIA A DRA NI CO NA OCZY. 
MO E POWODOWA UCZULENIE W NAST PSTWIE NARA ENIA DROG ODDECHOW .

 

Zwrot(y) P : 
Zawiera izocyjaniany - zapoznaj si z instrukcj dostarczon przez producenta.

     

3. SK AD I INFORMACJA O SK ADNIKACH 

Sk adniki Nr EC Nr CAS DSD Uwaga Klasyfikacja  St enie

 

octan butylu 204-658-1 123-86-4 25th  R10  
R66  
R67    

>=10.00 - <15.00%

 

ksylen 215-535-7 1330-20-7 25th Nota C R10  
Xn; R20/21  
Xi; R38    

>=2.50 - <10.00% 
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etylobenzen 202-849-4 100-41-4 19th  F; R11  

Xn; R20    
>=1.00 - <2.50% 

toluilenodiizocyjanian 247-722-4 26471-62-5

 

29th  Rakotw.Kat.3; R40 

 

T+; R26  
Xi; R36/37/38  
R42/43  
R52, R53    

>=0.10 - <1.00% 

4-izocyjanian 
toluenosulfonylu 

223-810-8 4083-64-1 19th  R14  
Xi; R36/37/38  
R42    

>=0.10 - <1.00% 

octan 2-metoksy-1-
metyloetylu 

203-603-9 108-65-6 19th  R10  
Xi; R36    

>=25.00 - <50.00%

 

octan 2-metoksypropylu 274-724-2 70657-70-4

 

25th  R10  
Repr.Cat.2; R61  
Xi; R37    

>=0.10 - <0.50% 

Producent wyrobu deklaruje, e dla zwrotów R niewymienionych w punkcie 3 ca kowita zawarto substancji nie 
przekracza warto ci granicznych.

   

Je eli pojawia si

 

wiele substancji o jednakowych identyfikatorach, to jednak ró ni si one w asno ciami 
niebezpiecze stwa np. punkt zap onu.

    

4. PIERWSZA POMOC 

Porady ogólne : W przypadku utrzymuj cych si objawów lub jakichkolwiek w tpliwo ci 
zasi gn  porady medycznej. Nigdy nie podawa niczego doustnie osobie 
nieprzytomnej.  

Kontakt z oczami : Przep ukiwa otwarte oczy obficie czyst , wie wod przynajmniej przez 
10 minut. Usun szk a kontaktowe.

 

Zasi gn porady medycznej.

  

Kontakt przez skór

 

: Natychmiast zdj ska one ubranie.

 

Przemy skór wod z myd em.

 

NIE 
STOSOWA rozpuszczalników lub rozcie czalników.

  

Wdychanie : Wynie na wie e powietrze.

 

Zapewni poszkodowanemu ciep o i spokój. 
W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowa sztuczne 
oddychanie. Osobie nieprzytomnej zapewni pozycj bezpieczn - "boczn 
ustalon " i zasi gn porady medycznej.

  

Po kni cie

 

: W razie przypadkowego po kni cia  niezw ocznie zapewni

 

opiek 
medyczn .

 

Pozostawi w spokoju. NIE prowokowa wymiotów.  
Oparzenia : W przypadku gdy zabrudzenia na ubraniu zapal si , sp uka du ilo ci 

wody. ci gn / usun lu n odzie . Nie usuwa odzie y, która jest 
stopiona ze skór .Uzyska

 

pomoc lekarsk .

   

5. POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU

 

Specjalne zagro enia podczas 
zwalczania po aru

 

: Poniewa produkt zawiera organiczne, palne sk adniki, w czasie po aru 
tworzy si b dzie czarny, g sty dym zawieraj cy niebezpieczne produkty 
spalania (patrz pkt 10). Nara enie na dzia anie produktów rozk adu mo e 
zagra a zdrowiu.

 

Ch odzi zamkni te zbiorniki nara one na ogie poprzez 
zraszanie wod .

 

Nie dopu ci do przedostania si wody z gaszenia po aru do 
sieci wodnej lub kanalizacji.  

rodki ochrony indywidualnej 
stra aków.

 

: W razie po aru, za o y aparat powietrzny do zabezpieczenia dróg 
oddechowych.  

Odpowiednie rodki ga nicze

 

: Stosowa zraszanie wod , piany alkoholoodporne, proszki ga nicze lub 
dwutlenek w gla.

 

Ch odzi

 

zbiorniki i ich otoczenie poprzez zraszanie wod .
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rodki ga nicze, które nie mog 

by u yte ze wzgl dów 
bezpiecze stwa

 
: NIE STOSOWA strumieni wodnych.  

  

6. POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA

 

rodki ochrony indywidualnej : Stosowa rodki ochrony indywidualnej.

 

Zapewni wentylacj .

 

Sprawd 
rodki ochronne w pkt. 7 i 8.

 

Stosowa ochrony uk adu oddechowego. Nie 
dopu ci do zbierania si oparów w ilo ciach mog cych tworzy st enia 
wybuchowe. Opary mog gromadzi si

 

w nisko po o onych przestrzeniach.

 

Usun ród a zap onu.

  

Zabezpieczenie rodowiska

 

: Stara si , aby nie dopu ci do przedostania si materia u do sieci wodnej lub 
kanalizacji. W przypadku ska enia produktem rzek, jezior lub cieków 
powiadomi odpowiednie w adze.  

Metody oczyszczania : Czy ci detergentami. Unika rozpuszczalników.

 

Zebra wyciek w niepalny 
materia absorbuj cy (ziemia, piasek, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i 
umie ci w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi 
przepisami (patrz pkt. 13).  

Porady dodatkowe : Sprawd w pkt. 15 specyficzne uregulowania krajowe.

    

7. POST POWANIE Z SUBSTANCJ /PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

 

Post powanie

 

Zasady bezpiecznego 
post powania

 

: Unika przekraczania dopuszczalnych st e w rodowisku pracy (patrz pkt. 
8). U ywa tylko w pomieszczeniach wyposa onych w odpowiedni 
wentylacj wyci gow .

 

Unika zanieczyszczenia skóry, oczu i ubrania. 
Powinno si zabroni palenia, jedzenia i picia w miejscu stosowania.

 

Unika 
wdychania par lub mgie . Informacje o rodkach ochrony indywidualnej w 
pkt. 8. Osoby z problemami uczuleniowymi, astm , alergiami, chronicznymi 
lub nawracaj cymi chorobami uk adu oddechowego nie powinny by 
zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z u yciem tego produktu.

  

Wytyczne odno nie ochrony 
przeciwpo arowej i 
wybuchowej 

: Zapobiega koncentrowaniu si palnych i/lub wybuchowych par w powietrzu 
na stanowisku pracy powy ej dopuszczalnych warto ci.

 

Przy 
przemieszczaniu z jednego zbiornika do drugiego stosowa uziemienie i 
materia y przewodz ce pr d.

 

Nie powinno si u ywa narz dzi iskrz cych.

 

Pracownicy powinni nosi antystatyczne obuwie i ubranie, posadzki powinny 
by wykonane z materia ów przewodz cych.

 

Trzyma z dala od róde 
ciep a, iskier i otwartego ognia. Przedsiewzi niezb dne dzia ania przeciwko 
elektryczno ci statycznej (która mo e by powodem zap onu par 
organicznych). Produkt ten powinien by u ywany tylko w pomieszczeniach, 
z których usuni to otwarte ród a ognia i inne ród a zap onu.

 

Nie pali 
tytoniu. Sk adowanie zanieczyszczonych szmat i sta ych cz ci pozosta o ci 
farb, zw aszcza w filtrach, mo e by przyczyn samozaplonu.

 

W a ciwe 
utrzymywanie porz dku, regularne usuwanie odpadów i regularna 
konserwacja filtrów zmniejszy ryzyko samozap onu oraz inne zagro enia 
po arowe.

  

Magazynowanie 
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Wymagania dotycz ce 
pomieszcze i pojemników 
magazynowych 

: Stosowa si do zalece na etykiecie.

 
Chroni przed dost pem osób 

nieupowa nionych.

 
Otwarte pojemniki musz by  ponownie uszczelnione i 

przechowywane pionowo celem unikni cia uwolnienia / wydostania si 
produktu. Przechowywa w temperaturze 5 - 30°C (41 - 86 F) w suchym, 
dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od róde ciep a, zap onu i 
bezpo redniego dzia ania

 

promieni s onecznych. Pary rozpuszczalnika s 
ci sze od powietrza i mog gromadzi si  tu nad pod og .

 

Pary mog 
tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Instalacje 
elektryczne/urz dzenia musz by zgodne z normami bezpiecze stwa 
technicznego. Nie przechowywa w pobli u róde zap onu - nie pali 
tytoniu. Magazynowa zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.  

Wytyczne odno nie wspólnego 
sk adowania 

: Chroni przed kontaktem z utleniaczami, silnymi kwasami lub materia ami 
alkalicznymi jak równie aminami, alkoholami i wod .

    

8. KONTROLA NARA ENIA i RODKI  OCHRONY INDYWIDUALNEJ

   

Sk adniki znajduj si na europejskiej li cie TLV (98/24/EC) i/lub na krajowej li cie zgodnie z Dz. U. 2002 nr 
217 poz. 1833 wraz z pó niejszymi zmianami:

   

Sk adniki Nr CAS Warto   
[mg/m3] 

Warto   
[ppm]  

Podstawa  

octan butylu  123-86-4  200   
950     

POL MAC NDS   
POL MAC NDSCh    

ksylen 
mo e by wch aniany przez skór

 

1330-20-7  100   
221   
442    

50    
100     

POL MAC NDS   
EU ELV TWA   
EU ELV STEL    

etylobenzen 
mo e by wch aniany przez skór

 

100-41-4  442   
884   
100   
350    

100    
200     

EU ELV TWA   
EU ELV STEL   
POL MAC NDS   
POL MAC NDSCh    

octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
mo e by wch aniany przez skór

 

108-65-6  275   
550   
260   
520    

50    
100     

EU ELV TWA   
EU ELV STEL   
POL MAC NDS   
POL MAC NDSCh    

rodki ochrony indywidualnej

 

  
Porady ogólne  

Ochrona dróg oddechowych : Stosowa rodki techniczne dla przestrzegania limitów nara enia w miejscu 
pracy. Powinno si to osi gn przez stosowanie wymuszonej wentylacji 
ogólnej i - je eli mo liwe w praktyce - u ycie miejscowej instalacji 
wywiewnej. Je li nie jest mo liwe utrzymanie limitów nara enia, w 
wyj tkowych wypadkach przez krótki czas powinno si nosi odpowiedni 
aparatur oddechow .

 

W suchych i ch odnych warunkach, je li to jest 
mo liwe pozostawi nieprzereagowany izocyjanian w warstwie farby przez 
30 godzin po wymalowaniu. Je li przebywanie w pomieszczeniu jest 
nieuniknione, nale y zastosowa aparat powietrzny zasilany powietrzem z 
zewn trz.
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Ochrona r k

 
: W przypadku d ugotrwa ego lub powtarzaj cego si kontaktu stosowa 

r kawice chroni ce przed zagro eniami chemicznymi.

   
Kremy ochronne mog by pomocne w zabezpieczeniu nara onej skóry, 
jakkolwiek nie powinny by

 

stosowane ju po wyst pieniu nara enia.

  

Po kontakcie skóra powinna zosta umyta.  
U yj chemicznie odpornych r kawic zgodnych z norm EN 374.

    

Zalecane rekawice: kauczuk butylowy 
Minimalny czas odporno ci:

 

480 min  

Zalecane r kawice s dobierane w oparciu o rozpuszczalnik przewa aj cy w 
tym produkcie.  

Kiedy mo e wyst powa przed u aj cy albo cz sto powtarzaj cy si kontakt, 
zalecane s r kawice klasy ochrony 6 (czas odporno ci wi kszy ni 480 
minut zgodnie z EN 374 ). Gdy przewidywany jest krótkotrwa y kontakt, 
zalecane s r kawice klasy ochrony 2 (czas odporno ci wi kszy ni 30 minut 
zgodnie z EN 374 ). 
UWAGA: wybór konkretnych r kawic dla poszczególnego stosowania i 
czasu wykorzystania w miejscu pracy powininno bra pod uwag wszystkie 
istotne czynniki miejsca pracy mi dzy innymi takie jak : Inne substancje 
chemiczne, które mog by stosowane, wymagania techniczne (ochrona 
przed ci ciem/przebiciem , ergonomia, ochrona termiczna), potencjalna 
reakcja cia a na materia r kawic, jak równie instrukcja/specyfikacja 
dostarczona przez dostawc r kawic.

   

Ochrona oczu : Musz by stosowane gogle chemoodporne z szybkami acetatowymi, 
niezaparowuj ce.

   

Ochrona skóry i cia a : Personel powinien stosowa odzie ochronn .

 

Po kontakcie skóra powinna 
zosta  umyta. Ubrania robocze nie mog by wykonane z materia ów 
stwarzaj cych ryzyko topienia si w przypadku po aru.

 

Pracownicy powinni 
nosi antyelektrostatyczn odzie i obuwie.

   

Porady dodatkowe       

Ochrona rodowiska

  

: Odnosi si do przepisów krajowych wymienionych w pkt 15 dotycz ce 
ochrony rodowiska.

   

rodki ochrony indywidualnej

 

Sprz t ochronny

 

: Okulary ochronne, r kawice ochronne oraz pó maski z filtropoch aniaczem 
z o onym (py /pary organiczne) klasy 2 (P2A2).

   

W przypadku dalszych pyta , prosimy o kontakt z osobistym dostawc sprz tu ochronnego

    

9. W A CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE

 

Posta

 

: ciecz  
Barwa : bezbarwny  
Zapach : charakterystyczny  
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Temperatura zap onu : 33.0 °C  

Uwaga: Wyliczony 
Temperatura samozap onu :  
Górna granica wybuchowo ci

 

: 9.16 %(V) 
463.03 g/m3  

Dolna granica wybuchowo ci

 

: 1.38 %(V) 
70.25 g/m3  

G sto

 

: 0.97 g/cm3 
w 20 °C 

Rozpuszczalno w wodzie

 

:  niemieszaj cy si

  

pH  :  
Lepko dynamiczna

 

: 100 mPa.s w 23 °C  

  

10. STABILNO I REAKTYWNO

 

Warunki, których nale y 
unika

 

: Unika temperatury powy ej 60°C (140 F) , bezpo redniego nas onecznienia 
i kontaktu ze ród ami ciep a.

  

Niebezpieczne reakcje : Przechowywa

 

z dala od utleniaczy, substancji silnie kwa nych i silnie 
zasadowych aby zapobiec reakcjom egzotermicznym.Unika wilgoci.Aminy 
i alkohole powoduj reakcje egzotermiczne.Preparat wolno reaguje z wod 
powoduj c wydzielanie CO2.Wydzielanie CO2 w zamkni tych pojemnikach 
powoduje wzrost ci nienia i ryzyko ich rozerwania.

 

Niebezpieczne produkty 
rozk adu 

: W przypadku po aru mog si tworzy niebezpieczne produkty rozk adu 
takie jak: Dwutlenek w gla (CO2), tlenek w gla (CO), tlenki azotu (NOx), 
g sty czarny dym.  

  

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Informacja o produkcie : Dla tego produktu nie ma dost pnych danych.

 

Preparat ten zosta oceniony zgodnie ze zwykle stosowan metod , okre lon 
przez Dyrektyw Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 
1999/45/EC" i zosta odpowiednio zaklasyfikowany pod k tem toksyczno ci. 
Szczególy patrz pkt 3 i 15. 

Ostra toksyczno drog 
pokarmow

 

: Mo e powodowa md o ci, skurcze brzucha i podra nienie b on luzowych.

  

Ostra toksyczno drog 
oddechow

 

: Nara enie na pary, wchodz ce w sk ad preparatu, rozpuszczalników w 
st eniach przekraczaj cych dopuszczalne limity w miejscu pracy mo e 
powodowa negatywne efekty zdrowotne. Przyk adowo: podra nienie b on 
luzowych, podra nienie uk adu oddechowego, negatywne oddzia ywanie na 

nerki, w trob i centralny uk ad nerwowy. Objawy i oznaki: ból i zawroty 
g owy, zm czenie, os abienie mi ni, ospa o i w skrajnych przypadkach 
utrata przytomno ci.

 

Izocyjaniany mog powodowa ostre podra nienie i/lub 
uczulenie uk adu oddechowego prowadz ce do ucisku klatki piersiowej, 
sapania i objawów astmatycznych.   

Podra nienie skóry

 

: Powtarzaj cy si lub d ugotrwa y kontakt skóry z preparatem mo e 
powodowa jej odt uszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Produkt mo e by 
wch aniany przez skór .

  

Kontakt z oczami : Dzia a dra ni co na oczy

  

Informacja uzupe niaj ca

 

: Dla tego produktu nie ma dost pnych danych.
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Dane dotycz ce toksyczno ci sk adników

   

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Informacja uzupe niaj ca

 

: Brak danych dla produktu.Preparat  oceniono zgodnie z Dyrektyw 
1999/45/EC i odpowiednio sklasyfikowano jako nie niebezpieczny dla 
rodowiska. Szczegó y patrz pkt 3.Produkt nie powinien przedostawa si  do 

sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.  

  

13. POST POWANIE Z ODPADAMI

 

Produkt / wyrób :  Produkt nie powinien przedostawa si do sieci wodnej lub kanalizacyjnej 
oraz gleby. Nie dopuszcza si usuwania razem ze zwyk ymi odpadami. 
Wymagana jest specjalna procedura zgodnie z lokalnymi przepisami.   

  

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

Transport na terenie u ytkownika: przewozi zawsze w zamkni tych pojemnikach, które s ustawione pionowo, 
opatrzone etykiet i zabezpieczone. Upewni

 

si , e osoby przewo ce produkt wiedz , co zrobi w razie wypadku 
albo rozlania.   

Transport zgodny z: ADR-drogowym, IMDG-morskim i IATA-lotniczym transportem: 
Nr UN : 1263 
W a ciwa nazwa adunku

 

: PAINT  
Klasa : 3  
Grupa pakowania : III  
Etykieta  : 3 
W a ciwa nazwa adunku (ADR)

 

: FARBA  

Zanieczyszczenie morskie (IMDG)  : -  
EmS (IMDG) : F-E, S-E 

 

Ilo ograniczona (ADR)

 

: Ilo maksymalna na opakowanie wewn trzne : 5.00 L 
maksymalna masa brutto na sztuk przesy ki : 30.00 KG  

Ilo ograniczona (IMDG)

 

: Ilo maksymalna na opakowanie wewn trzne : 5.00 L 
maksymalna masa brutto na sztuk przesy ki : 30.00 KG  

     

15. INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISOW PRAWNYCH

 

Produkt jest klasyfikowany oraz oznakowany zgodnie z Dyrektyw nr 1999/45/EC

             

Produkt szkodliwy        
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Niebezpieczne sk adniki, które musz by wymienione na etykiecie:  

 
toluilenodiizocyjanian   

Zwrot okre laj cy rodzaj 
zagro enia (zwrot R)

 

: R10 Produkt atwo palny. 
R20 Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe. 
R36 Dzia a dra ni co na oczy.

 

R42 Mo e powodowa uczulenie w nast pstwie nara enia 
drog oddechow .

   

Zwroty bezpiecznego 
post powania - S 

: S 2 Chroni przed dzie mi. 
S36/37 Nosi odpowiedni odzie ochronn i odpowiednie 

r kawice ochronne.

 

S45 W przypadku awarii lub je eli le si poczujesz, 
niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - je eli to 
mo liwe, poka etykiet .

 

S51 Stosowa wy cznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach.  

Zwrot(y) P :  Zawiera izocyjaniany - zapoznaj si z instrukcj dostarczon przez 
producenta.   

   

Dyrektywa 2004/42/WE - LZO 
w farbach i lakierach  

: Limit zawarto ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. 
A/i): 600 g/l (2007)/ 500 g/l (2010)  
Produkt ten zawiera maks. 500 g/l VOC  

 

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki nie stanowi oceny ryzyka na stanowisku pracy u ytkownika, wymaganej 
przez przepisy bezpiecze stwa pracy. Przy stosowaniu produktu w pracy nale y spe nieni krajowe przepisy dotycz ce 
zdrowia i bezpiecze stwa pracy.

  

Krajowe przepisy 

Dalsze informacje  :   
1) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84) 
z pó niejszymi zmianami.

 

2) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty 
charakterystyki.(Dz.U.07.215.1588). 
3) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 w sprawie oznakowania substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych. (Dz. U. 2009 nr 
53 poz. 439) 
4) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 2003 nr 171poz.1666) z pó niejszymi zmianami.

 

5) Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze nia 2005 w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj i oznakowaniem.(Dz.U. 2005 nr 201 poz.1674) z pó niejszymi 
zmianami. 
6) Rozporz dzenie Ministra Pracy i polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwy szych 
dopuszczalnych st e i nat e czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 
217 poz. 1833) z pó niejszymi zmianami. 
7) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 
638) z pó niejszymi zmianami.

 

8) Ustawa Prawo Ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001(Dz.U.2001 nr 62 poz.627) z pó niejszymi 
zmianami. 
9) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001(Dz.U.2001 nr62 poz.628) z pó niejszymi zmianami.

 

10) Rozporz dzenie M z dnia 27 wrze nia 2001 w sprawie katalogu odpadów(Dz.U. 2001 nr 112 
poz.1206). 
11) O WIADCZENIE RZ DOWE z dnia 26 lipca 2005 r ( Dz.U.2005 nr178 poz.1481)w sprawie wej cia 
w ycie zmian do za cznikówA i B Umowy europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu 
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drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
12) Ustawa z dnia 13 wrze nia 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz.U.2005 nr175 poz.1433) z

 
pó niejszymi zmianami.

 
13) Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

          

16. INNE INFORMACJE 

Wyja nienie zwrotów R wymienionych w pkt. 3

  

octan butylu R10 Produkt atwo palny. 
R66 Powtarzaj ce si nara enie mo e powodowa wysuszanie 

lub p kanie skóry.

 

R67 Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy.

  

ksylen R10 Produkt atwo palny. 
R20/21 Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze 

skór .

 

R38 Dzia a dra ni co na skór .

  

etylobenzen R11 Produkt wysoce atwo palny. 
R20 Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe.  

toluilenodiizocyjanian R26 Dzia a bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. 
R36/37/38 Dzia a dra ni co na oczy, drogi oddechowe i skór .

 

R40 Ograniczone dowody dzia ania rakotwórczego. 
R42/43 Mo e powodowa uczulenie w nast pstwie nara enia drog 

oddechow i w kontakcie ze skór .

 

R52/53 Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa 
d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku 
wodnym.  

4-izocyjanian toluenosulfonylu R14 Reaguje gwa townie z wod .

 

R36/37/38 Dzia a dra ni co na oczy, drogi oddechowe i skór .

 

R42 Mo e powodowa uczulenie w nast pstwie nara enia drog 
oddechow .

  

octan 2-metoksy-1-metyloetylu R10 Produkt atwo palny. 
R36 Dzia a dra ni co na oczy.

  

octan 2-metoksypropylu R61 Mo e dzia a szkodliwie na dziecko w onie matki.

 

R10 Produkt atwo palny. 
R37 Dzia a dra ni co na drogi oddechowe.

    

Niniejsza karta opracowana zosta a na podstawie kart charakterystyki producentów/dostawców materia ów i/lub 
internetowych baz danych oraz obowi zuj cych przepisów dotycz cych substancji/preparatów niebezpiecznych.

  

Porady dotycz ce szkolenia: 
Osoby bior ce udzia w obrocie produktem niebezpiecznym powinny zosta przeszkolone w zakresie post powania, 
bezpiecze stwa i higieny.

  

Kierowcy pojazdów powinni odby przeszkolenie i uzyska stosowane za wiadczenie zgodnie z wymaganiami 
przepisów transportowych ADR. 
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Wersja: 2 Data aktualizacji 15.10.2009  

Informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki s  zgodne z aktualnym stanem wiedzy, w zakresie magazynowania i 
bezpiecznego pos ugiwania si produktem. S tak e zgodne z przepisami krajowymi obowi zuj cymi w dniu wydania 
karty. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych bez powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany danych 
spowoduj aktualizacj Karty Charakterystyki. U ytkownik powinien sprawdzi dat wydania/aktualizacji karty i w 
przypadku karty aktualizowanej wcze niej ni przed 12 miesi cami, zamieszczone dane powinny by stosowane 
jedynie po upewnieniu si w najbli szym przedstawicielstwie firmy, e s nadal aktualne. Informacje zawarte w tej 
karcie dotycz tylko wy ej wymienionego produktu. Obowi zkiem u ytkownika jest w a ciwa ocena i wykorzystanie 
produktu w sposób bezpieczny i zgodny z obowi zuj cym prawem i przepisami. Na u ytkowniku ci y 
odpowiedzialno za upewnienie si czy te informacje s odpowiednie i kompletne dla jego specyficznego stosowania 
tego produktu. Dane techniczne zawarte w tej karcie nie s specyfikacj jako ciow i nie mog stanowi podstawy do 
jakichkolwiek roszcze prawnych (reklamacji). Wy cza si jak kolwiek odpowiedzialno na podstawie tej Karty 
Charakterystyki. 
Po zmieszaniu wszystkich sk adników wyszczególnionych w Specyfikacji Technicznej do oceny zagro e zwi zanych 
z produktem powinny by wzi te pod uwag wszystkie informacje z poszczególnych Kart Charakterystyki produktów.

   


