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Sekc ja  1 :  Iden tyf ika c ja  substanc j i /m ieszan iny i  identyf ikac j a  p rzeds ięb iors tw a  

1.1  Identyfikator produktu 

 Nazwa produktu:  SPRAY DO PASKÓW KLINOWYCH 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

  

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowanie produktu: Preparat do wszystkich rodzajów pasków napędowych. Służy do wzmocnienia 
siły ciągu pasa, zapobiegając jego ślizganiu, powstrzymując wilgoć aby zapobiec pękaniu i 
przedwczesnemu zużyciu. Zwiększa tarcie zapobiegając poślizgowi pasa. 

Zastosowanie odradzane: nie określono 

 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 Producent:   CX – 80 Polska 

 Adres:     Chotów 7A, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Polska 

 Telefon:   +48 62 762 46 07 

 Adres e- mail:                              cx80@cx80.pl  

1.4 Numer telefonu alarmowego 

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

 

Sekcja 2:  Iden tyf ikac ja  zagrożeń  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 Aerosol 1 H222-H229 

 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.  

2.2 Elementy oznakowania 

 Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze 

 

 

      

 

 

  

 Hasło ostrzegawcze: Wysoce łatwopalny 

 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

H222  Skrajnie łatwopalny aerozol.  

H229  Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 

H 336    Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

 H 226    Łatwopalna ciecz i pary. 

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

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,  
 otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  

         P243   Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. 
         P280   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
         P303 + P361 + P353W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast 
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
        P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ 
lub lekarzem. 
        P 331   NIE wywoływać wymiotów. 
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        P 405   Przechowywać pod zamknięciem. 
        P 501   Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów 

P 211   Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. 
P 251   Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 
P 410   Chronić przed światłem słonecznym. 
P 412  Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). 

2.3 Inne zagrożenia 

 Substancje zawarte w produkcie nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII 
rozporządzenia REACH.  

 

 

Sekc ja  3 :  Skład / in fo rmac ja  o  sk ładn ikach  

3.1 Substancje 

 Nie dotyczy.  

3.2 Mieszaniny 

  

 Numer CAS: - 

Numer WE: 918-481-9 

Numer indeksowy: 01-2119457273-39-XXXX 

Numer rejestracji właściwej: - 

 węglowodory, C10- C13, n-alkany, 

izoalkany, cykliczne < 2% aromatów 

Asp. Tox. 1 H304 

60%  

 Numer CAS: 106-97-8 

Numer WE: 203-448-7 

Numer indeksowy: 601-004-00-0 

Numer rejestracji właściwej: - 

butan
1)
 

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas 

H280
 < 30% 

 Numer CAS: 74-98-6 

Numer WE: 200-827-9 

Numer indeksowy: 601-003-00-5 

Numer rejestracji właściwej: - 

propan
1)
 

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas 

H280
 < 30% 

 EUH066 – dodatkowy zwrot klasyfikacyjny.   

 

Sekc ja  4 :  Środk i  p ie rw sze j  pomocy  

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

 W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie dużą 
ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się 
z lekarzem. 

 W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą 
przez co najmniej 15 min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. 
Skontaktować się z lekarzem okulistą w przypadku wystąpienia podrażnienia. 

 W przypadku spożycia: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje. W razie spożycia nie 
wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie 
nieprzytomnej. Natychmiast skonsultować się z lekarzem. 

 Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić 
ciepło i spokój. Wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub  
w przypadku ich nasilania się.  

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, chwilowe podrażnienie. 

W kontakcie ze skórą: w przypadku długotrwałego narażenia zaczerwienienie, wysuszenie, pękanie. 

Po inhalacji: ból i zawroty głowy, zmęczenie, zmniejszenie koncentracji, nudności, wymioty. 

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

 Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu 
poszkodowanego.  

 

Sekcja 5: Postępow an ie  w  przypadku  pożaru  
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5.1 Środki gaśnicze 

 Odpowiednie środki gaśnicze: mgła wodna, piana gaśnicza, proszek gaśniczy lub CO2. Dostosować 
środek gaśniczy do materiałów zmagazynowanych w otoczeniu. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

 Podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe gazy zawierające m.in. tlenki węgla. Unikać 
wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.  

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

 Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej  
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania  
z niezależnym obiegiem powietrza. Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez 
zagrożenia. Zagrożone ogniem pojemniki, chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem 
wody. W temperaturze powyżej 50

o
C może dojść do wzrostu ciśnienia w opakowaniu i jego 

rozerwanie. 
 

Sekcja 6:  Postępow an ie  w  przypadku  n iezamierzonego  uw oln ien ia  do  środow iska  

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

 Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich 
operacji oczyszczania. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nie wdychać oparów produktu. Zapewnić 
odpowiednią wentylację. Usunąć źródła zapłonu. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

 W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do 
rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.  

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 

 Rozszczelnione opakowania zebrać mechanicznie. Wycieki zebrać za pomocą niepalnych 
materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, 
wermikulit, itp.) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpady. 
Oczyścić i przewietrzyć zanieczyszczone miejsce.  

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

 Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 

 

Sekc ja  7 :  Postępowan ie  z  substanc jami  i  m ieszan inami  o raz  ich  magazynow an ie  

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nie 
wdychać par ani rozpylonej cieczy. Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Przed przerwą i po 
zakończeniu pracy umyć ręce. Nie rozpylać na gorące i żarzące się materiały. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności 

 Przechowywać tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przechowywać z dala od źródła 
ciepła i ognia. Przechowywać w temperaturze 5-35

o
C. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu 

palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Nie przechowywać razem z artykułami 
żywnościowymi lub paszami dla zwierząt.  

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
 

Produkt do zastosowań przemysłowych, do powlekania, inhibitor korozji.  

 
 

Sekc ja  8 :   Kont ro la  narażen ia /ś rodk i  ochrony indyw idua lne j  

8.1 Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB 
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 butan [CAS 106-97-8] 1 900 mg/m
3
 3 000 mg/m

3
 — — 

 propan [CAS 74-98-6] 1 800 mg/m
3
 — — — 

8.2.  Kontrola narażenia 

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić 
tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Stosować wyłącznie 
w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach.  

 Ochrona rąk i ciała 

Stosować rękawice ochronne. Zalecany materiał na rękawice: kauczuk nitrylowy, PVA, kauczuk 
fluorowy. W przypadku krótkotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie 
skuteczności 2 lub większym (czas przebicia > 30 min). W przypadku długotrwałego kontaktu 
stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 6 (czas przebicia > 480 min). Stosować 
odzież ochronną. 
Przy stosowaniu rękawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi należy pamiętać o 
tym, że podane poziomy skuteczności i odpowiadające im czasy przebicia nie oznaczają 
rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyż na tę ochronę wpływa wiele 
czynników, jak np. temperatura, oddziaływanie innych substancji itp. Zaleca się natychmiastową 
wymianę rękawic, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia lub zmiany w 
wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie). Należy przestrzegać instrukcji producenta nie tylko 
w zakresie stosowania rękawic, ale również przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. 
Ważny jest również prawidłowy sposób zdejmowania rękawic tak, aby uniknąć zanieczyszczenia 
rąk podczas wykonywania tej czynności. 

 Ochrona oczu  

 Stosować okulary ochronne (google) w przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu. 

 Ochrona dróg oddechowych 

Nie jest wymagana w przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem użycia.W sytuacjach 
awaryjnych stooswać maskę ochronną z odpowiednim pochłaniaczem par organicznych/. 

 
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MG z dnia 
21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany 
jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania 
jakościowe, 
w tym również ich konserwację i oczyszczanie.  

 Kontrola narażenia środowiska 

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, 
ścieków lub gleby. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych 
powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie 
środowiska. 

 
 

Sekc ja  9 :  Właśc iwośc i  f i zyczne  i  chemiczne  

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

stan skupienia/postać:    aerozol 
barwa:      bezbarwna 
zapach:      rozpuszczalnika naftowego 
próg zapachu:     nie oznaczono 

 wartość pH:     nie dotyczy 
temperatura topnienia/krzepnięcia:  nie oznaczono 
początkowa temperatura wrzenia:  187-219°C (dane dla cieczy) EN ISO 3405  
temperatura zapłonu:     > 61

o
C (dane dla cieczy) ASTM D93  

szybkość parowania:    nie oznaczono 
palność (ciała stałego, gazu):   nie dotyczy, niepalny 
górna/dolna granica wybuchowości:  7,0%/0,6% obj. (dane dla cieczy) 
prężność par:     nie oznaczono 
gęstość par:     nie oznaczono 
gęstość (15

o
C):     809 kg/m

3 
(dane dla cieczy) ISO 12185  

rozpuszczalność:    nie rozpuszcza się w wodzie 
współczynnik podziału: n-oktanol/woda:  nie oznaczono 
temperatura samozapłonu:   > 230

o
C (dane dla cieczy) ASTM E 659  
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temperatura rozkładu:    nie oznaczono 
właściwości wybuchowe:   nie oznaczono 
właściwości utleniające:    nie wykazuje 
lepkość kinematyczna (25

o
C):   1,77 mm2/s (dane dla cieczy), ASTM D 445  

9.2 Inne informacje 

Brak wyników dodatkowych badań. 

 
 

Sekc ja  1 0 :  Stab i lność  i  reak tyw ność  

 

10.1 Reaktywność  
 Produkt mało reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Poatrz także podsekcja 10.3 i 10.5.  

10.2 Stabilność chemiczna 

 Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 

 Nie są znane niebezpieczne reakcje.  

10.4 Warunki, których należy unikać 

 Trzymać z dala od ciepła, iskier i płomieni. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i temperatury 
> 50

o
C. 

10.5 Materiały niezgodne 

 Mocne kwasy, silne utleniacze. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

 Nie są znane  
 

Sekc ja  1 1 :  In fo rmac je  toksyko l og iczne  

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

 Toksyczność komponentu 

węglowodory, C10- C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów (WE 918-481-9) 
Toksyczność ostra LD50 (szczur, po połknięciu)   > 5 000 mg/kg (OECD 401) 
Toksyczność ostra LD50 (królik, skóra)    > 2 000 mg/kg (OECD 402) 
Toksyczność ostra LD50 (szczur, inhalacyjnie)   > 5 000 mg/m

3/
8h (OECD 403) 

Toksyczność mieszaniny 

Toksyczność ostra 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

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 kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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Zagrożenie spowodowane aspiracją 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Dodatkowe skutki narażenia 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 

Sekc ja  1 2 :  In fo rmac je  eko log iczne  

12.1 Toksyczność 

 Toksyczność komponentu 

węglowodory, C10- C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów (WE 918-481-9) 
Toksyczność ostra dla glonów ErL50:   > 1 000 mg/l/72h (Pseudokirchneriella 
       subcapitata) 

Toksyczność ostra dla ryb LL50:    > 1 000 mg/l96h (Oncorhynchus mykiss) 

Toksyczność ostra dla organizmów wodnych EL50: > 1 000 mg/l/48h (Daphnia magna) 

Toksyczność mieszaniny 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

 węglowodory, C10- C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów (WE 918-481-9)  

ulegają biodegradacji w 80% w ciągu 28 dni 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

 Brak danych dla mieszaniny. 

12.4 Mobilność w glebie 

 Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Nie przenika do gleby. Komponenty gazowe szybko ulatniają 
się w środowisku. Produkt mało mobilny w glebie. Mobilność składników mieszaniny zależy od ich 
właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i biotycznych gleby, w tym 
jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym zmiennym) 
oraz organizmów glebowych, głównie (bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców). 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

 Nie dotyczy. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

 Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy 
rozważyć możliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników 
mieszaniny na środowisko (np. zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost 
ocieplenia globalnego). 

 

Sekc ja  1 3 :   Postępow an ie  z  odpadami  

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

 Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać 
pozostałości z oryginalnego pojemnika.  

 Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych 
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione 
mogą być przeznaczone do recyklingu. Klasyfikacja tego produktu spełnia kryteria dla 
niebezpiecznych odpadów. Nie mieszać z innymi odpadami. Nie przekłuwać i nie spalać pustych 
opakowań. 

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE. 
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21, Dz. U. 2013,  poz. 888 

 

Sekc ja  1 4 :  In fo rmac je  dotyczące  t ranspor tu  

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
 

 1950 
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14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

 AEROZOLE, palne 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

          Klasa 2,   

14.4 
Grupa pakowania,  

nalepka ostrzegawcza 2.1 

  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

 
Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi 
w przepisach transportowych. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

 
Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. Unikać 
źródeł ognia i zapłonu. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

 Nie dotyczy. 
 

Sekc ja  1 5 :  In fo rmac je  do tyczące  przep isów  p raw nych  

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

 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz  
z póżn. zm.). 
Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.2012. poz. 445 wraz z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012. poz.1018 wraz z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 
817). 
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. 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 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815). 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).  
Ustawa  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 
888). 
Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej

 
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

 
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń  

w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. 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. 
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji,  
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. 
790/2009/WE Rozporządzenie Komisji  z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-

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. 
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). 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy. 
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15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 Nie jest wymagane dokonanie oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny. 

 

Sekc ja  1 6 :  Inne  in fo rmac je  

 H220  Skrajnie łatwopalny gaz. 
H280  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 

 H 226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H304Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,  
 otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  

P243    Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. 
P280    Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P303 + P361 + P353W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast 
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P301 + 
P310    W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 
lekarzem. 
P 331  NIE wywoływać wymiotów. 
P405  Przechowywać pod zamknięciem. 
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów 

 

 Wyjaśnienie skrótów i akronimów 

NDS  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
NDSCh  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 
NDSP  Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 

 DSB  Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym 
Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją kat. 1 
vPvB   Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PBT   Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

 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). 

 

Dodatkowe informacje 

Klasyfikacji dokonano na podstawie badań oraz danych o zawartości składników niebezpiecznych 
metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 
2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 
2012 poz.1018 wraz z późn. zm.) oraz rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). 

 
 

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. 

 


