[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

SEKCJA 1:
1.1

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Identyfikator produktu
CX80 SMAR SILIKONOWY

1.2

1.3

1.4

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:

Smar do tworzyw sztucznych i gumy

Zastosowania odradzane:

nie określono.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
producent:

CX80 Polska

adres:

Chotów 7A, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Polska

telefon:

+48 62 762 46 07

e-mail

cx80@cx80.pl

Numer telefonu alarmowego
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
SEKCJA 2:

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008
Brak
Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008
Mieszanina nie jest niebezpieczna
Hasło ostrzegawcze:
Brak
Zwroty zagrożenia
Brak
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Brak
Zwroty uzupełniające
Brak

2.3

Inne zagrożenia
Właściwości fizyczne i chemiczne Zanieczyszczone powierzchnie mogą być bardzo śliskie
SEKCJA 3:

3.1

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Substancje
Nie dotyczy.

3.2

Mieszaniny
Natura chemiczna Produkt został wykonany z olejów silikonowych.
Składniki niebezpieczne Nie zawiera substancji niebezpiecznych ani substancji, których dotyczą europejskie
graniczne wartości narażenia w miejscu pracy w stężeniu przekraczającym wartości określone w przepisach.
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Pełen tekst zwrotów H przytoczonych w tej sekcji znajduje się w sekcji 16.
SEKCJA 4:
4.1

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis środków pierwszej pomocy
Zalecenia ogólne
W kontakcie ze skórą

W kontakcie z oczami

4.2

4.3

W PRZYPADKU POWAŻNYCH LUB UPORCZYWYCH OBJAWÓW WEZWAĆ
LEKARZA LUB POGOTOWIE RATUNKOWE.
Zdjąć zabrudzone ubranie. Powierzchnie zabrudzone zmyć niezwłocznie dużą ilością
wody z mydłem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Strumienie
wysokociśnieniowe mogą spowodować uszkodzenie skóry. W przypadku wystąpienia
niepokopjącyhc objawów zabrać poszkodowanego do szpitala.
Natychmiast opłukać dużą ilością wody. Po wstępnym przepłukaniu usunąć szkła
kontaktowe i kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. Podczas płukania oczy
powinny być szeroko otwarte. Skontaktować się z lekarzem okulistą w przypadku
wystąpienia podrażnienia.

W przypadku spożycia

Wypłukać usta wodą. NIE wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać nic doustnie
osobie nieprzytomnej. Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Centrum
Zatruć

Po narażeniu drogą oddechową

Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i pozwolić mu odpocząć w
pozycji ułatwiającej oddychanie. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha,
zastosować sztuczne oddychanie.

Ochrona osób udzielających
pierwszej pomocy

Udzielający pierwszej pomocy powinien zapewnić sobie pomoc. Więcej
szczegółów podano w sekcji 8. W razie połknięcia lub wdychania substancji nie
stosować metody oddychania usta-usta; zastosować sztuczne oddychanie,
nakładając na twarz osoby poszkodowanej maseczkę wyposażoną w zawór
jednodrożny lub inny odpowiedni medyczny aparat oddechowy.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W kontakcie ze skórą

Iniekcja podskórna produktów pod wysokim ciśnieniem może powodować bardzo
poważne konsekwencje nawet jeśli żadne symptomy lub uszkodzenia nie są
widoczne

W kontakcie z oczami

Niesklasyfikowany w oparciu o dostępne dane

Po inhalacji

Niesklasyfikowany w oparciu o dostępne dane

Spożycie

Niesklasyfikowany w oparciu o dostępne dane. Spożycie może prowadzić do
podrażnienia układu pokarmowego, do mdłości, wymiotów i biegunki

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
z poszkodowanym
Uwagi dla lekarza: Postępować w zależności od objawów

SEKCJA 5:
5.1

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Niewłaściwe środki gaśnicze

5.2

Ditlenek węgla (CO 2). Proszek ABC. Piana. Natrysk wodny lub mgła. Piasek
Nie używać zwartych strumieni wody, mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się
pożaru

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
W przypadku pożaru możliwe jest powstawanie niebezpiecznych gazów palnych i oparów Narażenie powodowane
produktami spalania może być zagrożeniem dla zdrowia! Niebezpieczne produkty spalania: trujące i silnie trujące gazy
spalinowe .

5.3

Informacje dla straży pożarnej

2/10

Data aktualizacji: 13.08.2018 r.

Wersja 3.0/PL

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków
Podczas pożaru nosić autonomiczny aparat do oddychania i ubranie ochronne
Inne informacje Opakowania i zbiorniki chłodzić natryskiem wodnym. Wszystkie nie spalone resztki i
zanieczyszczona woda z gaszenia pożaru powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6:
6.1

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Informacja ogólna Nie dotykać i nie chodzić po rozlanym produkcie. Zanieczyszczone powierzchnie mogą być
bardzo śliskie. Używać środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację.
Usunąć wszystkie źródła zapłonu.

6.2

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Informacja ogólna Zapobiegać przedostaniu się produktu do wód gruntowych. Nie dopuszczać do przedostania się do
gruntu, cieków wodnych, piwnic i odpływów.

6.3

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Należy zebrać mechanicznie i przepisowo usunąć. Nie należy spłukiwać wodą. Przy małych ilościach: Pobierac za
pomocą neutralnych (nie alkalicznych / nie kwasnych), wiazacych plyny materialów, jak np. ziemia okrzemkowa. Material
nalezy usuwac zgodnie z przepisami. Przy dużych ilościach: Smary mogą zostać usuniętę za pomocą urządeń ssących
lub pomp. W przypadku substancji zapalnych dopuszczalne jest stosownie tylko urządzeń napędzanych powietrzem lub
właściwie ustawionych urządzeń elektrycznych. W przypadku utrzymujacego sie sliskiego nalotu usunac go za pomoca
srodka pioracego wzgl. roztworu mydla lub innego srodka czyszczacego ulegajacego biodegradacji. Smar silikonowy ma
śliską konsystencję, dlatego też rozlana mieszanina stanowi niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. Celem polepszenia
przyczepności należy nanieść piasek lub inny obojętny materiał ziarnisty.

6.4

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7:
7.1

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Ogólne:
Nie są wymagane żadne szczególne ochronne środki zaradcze.
Przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemiczny – rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy
czynników chemicznych
– Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86.
Wskazówki co do bezpiecznego obchodzenia się:
Należy unikać tworzenia aerozolu. W przypadku tworzenia aerozolu należy zastosować specjalne ochronne
środki zaradcze (odsysanie, ochrona dróg oddechowych). Rozlana mieszanina zwiększa niebezpieczeństwo
poślizgnięcia się Należy przestrzegać zaleceń zawartych w rozdziale 8.
Srodki ostrożności dot. ochrony przed pożarem i wybuchem:
Należy przestrzegać ogólnych prawideł profilaktyki przeciwpożarowej.

7.2

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Wymagania dot. pomieszczeń magazynowych i pojemników:
Należy przestrzegać miejscowych przepisów urzędowych.
Wskazówki co do wspólnego składowania:
Należy przestrzegać miejscowych przepisów urzędowych.
Dalsze zalecenia co do warunków magazynowania:
Należy składować w suchym i chłodnym miejscu.
Maksymalna temperatura podczas składowania i transportu: 50 °C

7.3

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Specyficzne zastosowania Dodatkowe informacje - patrz Karta Techniczna.
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SEKCJA 8:
8.1

KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry dotyczące kontroli
Zalecane procedury monitoringu
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. nr 86/1996, poz. 394, ze zm. Dz.U. nr 21/2003,
poz. 180;
- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań
jakości powietrza na stanowiskach pracy;
- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w
środowisku pracy i interpretacja wyników;
- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

8.2

Kontrola narażenia

8.2.1 Stosowane techniczne środki kontroli
Srodki zaradcze ogólne i sanitarne:
Przy obchodzeniu się z materiałami chemicznymi należy przestrzegać ogólnych zaleceń higienicznych. Nie wolno
jeść, pić, palić podczas stosowania.
Osobiste wyposażenie ochronne:
Ochrona dróg oddechowych
W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania.
W przypadku mgły, spraju lub aerozolu stosować odpowiedni osobisty sprzęt do oddychania i odzież ochronną.
odpowiedni sprzęt do oddychania: Półmaska filtracyjna, zgodnie z takimi uznanymi normami, jak EN 149.
Zalecany typ filtra: FFP1 lub filtr tej samej jakości, zgodnie z takimi uznanymi normami, jak EN 149
Należy przestrzegać czasowych ograniczeń przewidzianych do stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych
oraz wskazówek producenta sprzętu.
Ochrona wzroku
Zalecenie: Założyć ochronę oczu/twarzy
Ochrona rąk
W czasie posługiwania się produktem zaleca się używanie rękawic ochronnych.
Zalecany materiał na rękawice: Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego
Grubość materiału: > 0,1 mm
Czas przenikania: > 480 min
Zalecany materiał na rękawice: Rękawice ochronne z butylokauczuku
Grubość materiału: > 0,3 mm
Czas przenikania: > 480 min
Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę
rękawic. Należy również uwzględnić specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak
niebezpieczeństwo przecięcia, ścierania i czas kontaktu. Należy wziąć pod uwagę, że codzienny okres użycia
rękawicy chroniącej przed chemikaliami może być w praktyce, ze względu na wiele czynników na to
wpływających (na przykład temperatura), znacznie krótszy, aniżeli okres przenikalności ustalony testem.
8.2.2 Kontrola narażenia środowiska
Nie dopuścić do dostania się do środowiska wodnego, ścieków i w podłoże.
8.3

Dodatkowe wskazówki odnośnie formy urządzeń technicznych
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w rozdziale 7. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym
kraju.
SEKCJA 9:

9.1
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barwa:

Bezbarwny/klarowny

zapach:

Bezzapachowy

próg zapachu:

Brak dostępnej informacji

wartość pH:

ok.6.8

temperatura topnienia/krzepnięcia: -60°C
początkowa temperatura wrzenia: Brak dostępnej informacji
temperatura zapłonu:

Brak dostępnej informacji

szybkość parowania:

Brak dostępnej informacji

palność (ciała stałego, gazu):

Brak dostępnej informacji

górna/dolna granica wybuchowości: Brak dostępnej informacji

prężność par:

Brak dostępnej informacji

gęstość par:

Brak dostępnej informacji

gęstość :

Brak dostępnej informacji

rozpuszczalność:

Nierozpuszczalny

współcz.podziału: n-oktanol/woda: Brak dostępnej informacji
Brak dostępnej informacji
temperatura samozapłonu:

9.2

temperatura rozkładu:

Brak dostępnej informacji

właściwości wybuchowe:
właściwości utleniające:

Nie jest wybuchowy
Nie dotyczy

lepkość kinematyczna (25°C):

Ok.90-110 mm2/s (bez propelentu)

Inne informacje
Brak wyników dodatkowych badań.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1

Reaktywność
Przy zgodnym z przepisami składowaniu i obchodzeniu się nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. Istotne
dane są ewentualnie zawarte w innych częściach niniejszego rozdziału.

10.2

Stabilność chemiczna
Przy zgodnym z przepisami składowaniu i obchodzeniu się nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. Istotne
dane są ewentualnie zawarte w innych częściach niniejszego rozdziału.

10.3

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Przy zgodnym z przepisami składowaniu i obchodzeniu się nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. Istotne
dane są ewentualnie zawarte w innych częściach niniejszego rozdziału.

10.4

Warunki, których należy unikać
Żadne nie są znane.

10.5

Materiały niezgodne
Żadne nie są znane.

10.6

Niebezpieczne produkty rozkładu
Przy składowaniu i posługiwaniu się zgodnie z przepisami: żadne nie są znane . Pomiary dowiodły, że przy
temperaturach od ok. 150 °C wydziela się przez rozkład oksydacyjny niewielka ilość formaldehydu.
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

11.1.1 Toksyczność ostra
Droga
ekspozycji

Wynik/Działanie

Species/Testsystem

Źródło

LD50: > 5000 mg/kg
W przypadku podanej dawki nie
zaobserwowano ani śmiertelności ani
oznak klinicznie istotnej toksyczności.

Szczur

Literatura
(Polidwumetylosiloksan)

LD50: > 2008 mg/kg
W przypadku podanej dawki nie
skórnie
zaobserwowano ani śmiertelności ani
oznak klinicznie istotnej toksyczności.
11.1.2 Działanie żrące / drażniące na skórę

Szczur

Literatura
(Polidwumetylosiloksan)

doustnie

Dane dotyczące produktu:
Wynik/Działanie

Species/Testsystem

Źródło

nie podrażniający

królik

Literatura
(Polidwumetylosiloksan)

11.1.3 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Dane dotyczące produktu:
Wynik/Działanie
nie podrażniający

Species/Testsystem

Źródło

królik

Literatura
(Polidwumetylosiloksan)

11.1.4 Działania uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Dane dotyczące produktu:
Droga ekspozycji

Wynik/Działanie

skórnie

nie uczulający

Species/Testsystem
świnka morska;
Magnusson-Kligman

Źródło
Literatura
(Polidwumetylosiloksan)
OECD 406

11.1.5 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Ocena:
Na podstawie dostępnych danych można przyjąć, iż nie ma istotnego zagrożenia uszkodzenia materiału
genetycznego.
Dane dotyczące produktu:
Wynik/Działanie

Species/Testsystem

Źródło

negatywne

mutation assay (in vitro)
Komórki bakteryjne

Literatura
(Polidwumetylosiloksan)
OECD 471

11.1.6 Rakotwórczość
Ocena:
W badaniach na zwierzętach nie wykazano wskazań na działania rakotwórcze.
Dane dotyczące produktu:
Wynik/Działanie
NOAEL: >= 1000 mg/kg
NOAEL= NOAEL (carcinogenic
effects)

Species/Testsystem
carcinogenicity study
Szczur (F344)
doustnie (pasza)
2a

11.1.7 Działanie szkodliwe na rozrodczość
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Źródło
Literatura (Polidwumetylosiloksan)

Ocena:
W badaniach na zwierzętach nie wykazano żadnych wskazań na działanie upośledzające płód i upośledzenie
płodności.
Dane dotyczące produktu:
Wynik/Działanie (Badania w zakresie
toksyczności rozwojowej i
Species/Testsystem
teratogenności)

Źródło

NOAEL (developmental): >= 1000 mg/kg Developmental Toxicity Study
NOAEL (maternal): >= 1000 mg/kg
Królik doustnie (zgłębnik przełykowy)
Symptomy/Działanie: Brak ekspertyzy.
; day 6 - 19 of gestation

Literatura (Polidwumetylosiloksan)

11.1.8 Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)
Ocena:
Do tego punktu końcowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla całgo produktu.
11.1.9 Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie)
Ocena:
Do tego punktu końcowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla całgo produktu.
Dane dotyczące produktu:
Wynik/Działanie

Species/Testsystem

Źródło

chronic study
Szczur
NOAEL: >= 1000 mg/kg
doustnie (pasza)
Literatura (Polidwumetylosiloksan)
NOAEL = NOAEL (systemic effects)
1a
Okres obserwacji uzupełniającej: 1 a
11.1.10 Zagrożenie spowodowane aspiracją

Ocena:
Do tego punktu końcowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla całgo produktu.
11.1.11 Inne informacje

Charakterystyczne zmiany skórne (pryszcze) mogą powstać wskutek długiego lub powtarzającego się narażenia
(kontakt z zabrudzonym ubraniem).
SEKCJA 12:
12.1

INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksyczność
Niesklasyfikowany w oparciu o dostępne dane
Ostra toksyczność wodna - Informacja o produkcie
Brak dostępnej informacji
Ostra toksyczność wodna - Informacja o składnikach
Brak dostępnej informacji
Chroniczna toksyczność wodna - Informacja o produkcie
Brak dostępnej informacji
Chroniczna toksyczność wodna - Informacja o składnikach

12.2

Brak dostępnej informacji
Badania na organizmach lądowych
Brak dostępnej informacji.
Trwałość i zdolność do rozkładu
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Ocena:
Zawartość silikonu: Nie biodegradowalny. Eliminacja przez adsorpcję na osadzie aktywnym.
Polidwumetylosiloksany są w pewnym zakresie degradowalne w procesie abiotycznym.
12.3

Zdolność do bioakumulacji
Informacja o produkcie Brak dostępnej informacji.
logPow Brak dostępnej informacji

12.4

12.5

Mobilność w glebie
Ocena:
Składniki polimeru: nierozpuszczalne w wodzie. Adsorbuje w glebie.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak danych.

12.6

Inne szkodliwe skutki działania
Informacja ogólna Brak dostępnej informacji
SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt zużyty/Produkt niezużyty Nie odprowadzać do środowiska. Nie spuszczać do kanalizacji. Utylizować
zgodnie z dyrektywami WE dla odpadów niebezpiecznych.
Zanieczyszczone opakowania Puste opakowania powinny być odbierane przez firmę upoważnioną do
recyklingu lub utylizacji.
Kod odpadu WE Zgodnie z Europejskim katalogiem odpadów, kod odpadu nie jest specyficzny dla produktu,
ale dla zastosowania. Wytwórca odpadu jest odpowiedzialny za jego właściwą klasyfikację, odpowiednią do
zastosowania produktu. Wymienione kody odpadu są tylko rekomendacją: 12 01 12.
Inne informacje Informacje na temat środków bezpieczeństwa i środków ochronnych dla pracowników
utylizacji znajdują się w sekcji 8.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1

Numer UN (numer ONZ)
Brak regulacji

14.2

Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Brak regulacji

14.3

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Brak regulacji

14.4

Grupa pakowania
Brak regulacji

14.5

Zagrożenia dla środowiska
Brak regulacji

14.6

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Brak regulacji

14.7

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Należy przestrzegać lokalnych i państwowych przepisów.
Informacje dotyczące oznakownia znajdują się w rozdziale 2 dokumentu.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 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).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) – (art. 55, zał. VI,
tab. 3.2) z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowań opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie określenia wzorów oznakowania
opakowań (DZ.U. Nr 94, poz. 927).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz.
1206).
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podająca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 6
września 2000r, wraz z decyzjami zmieniającymi.
Ustawa z dnia 24 października 2011r. o przewozach substancji niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejścia w życie zmian w załączniku A i B Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej
w Genewie dnia 30 września 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162z późń. zm).
Przepisy ADR – stan prawny od 1 stycznia 2011r.
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. Nr 217, poz.
1833 z późn. zm.).
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 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2

Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dla tego produktu nie została przeprowadzona ocena bezpieczeństwa substancji wg rozporządzenia (WE)
1907/2006 (REACH).
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Szkolenia
Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie
obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.
Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu
bezpieczeństwa).
Wyjaśnienie skrótów i akronimów
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ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Amerykańska Konferencja Rządowych
Higienistów Przemysłowych
bw = body weight = ciężar ciała
bw/day = body weight/day = ciężar ciała / dzień
EC x = Effect Concentration associated with x% response = stężenie, dla którego występuje reakcja x%
GLP = Good Laboratory Practice = Dobra praktyka laboratoryjna
IARC = International Agency for Research of Cancer = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
LC50 = 50% Lethal concentration = 50% letala koncentracija - kimikalijas koncentracija gaisa vai udeni, kas
izraisa navi 50% (pusei) no testa dzivnieku grupas
LD50 = 50% Lethal Dose = Dawka w 50% śmiertelna - Dawka chemiczna, która po podaniu jednorazowym
powoduje śmierć 50% (połowy) grupy zwierząt doświadczalnych
LL = Lethal Loading = Obciążenie śmiertelne
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = poziom, przy którym nie zaobserwowano występowania
szkodliwego efektu
NOEC = No Observed Effect Concentration = stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian
NOEL = No Observed Effect Level = poziom niewywołujący widocznych objawów
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Organizacja Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material =
Substancja o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiał biologiczny
DNEL = Derived No Effect Concentration = Poziom nie powodujący zmian
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
dw = dry weight = masa sucha
fw = fresh water = słodka woda
mw = marine water = woda morska
or = occasional release = sporadyczne uwolnienie
Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie jej dotychczasowe wersje.
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz
doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego
produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego
postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.
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