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Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] 
 

SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

PRZEDSIĘBIORSTWA            

 
1.1 Identyfikator produktu  

SILV WELD 
 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane 
 

   Zastosowania zidentyfikowane: produkt do klejenie wszystkich twardych, sztywnych elementów.       
Zastosowania odradzane: nie stwierdzono. 

 
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:  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
Zagrożenia dla cz owieka 

 rodukt drażniący.  zia a drażniąco na oczy i skór .  oże powodowa  uczulenie w kontakcie ze skórą. 

Zagrożenia dla  rodowiska 

 rodukt nie ezpieczny dla  rodowiska.  zia a toksycznie na organizmy wodne  może powodowa  d ugo 

utrzymujące si  niekorzystne zmiany w  rodowisku wodnym.  

Zagrożenia wynikające z w a ciwo ci fizykochemicznych 

Nie ma. 
 
2.2 Elementy oznakowania 
 znaczenie literowe i okre lenie nie ezpiecze stwa 
 
2.3  i D              

 
                D      D       

 
Nazwy nie ezpiecznych sk adników umieszczone na etykiecie  

Zawiera: produkt reakcji  isfenolu A z epichlorohydryną.  

 

 kre lenia rodzaju zagrożenia 

R36/38  zia a drażniąco na oczy i skór . 
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R43       oże powodowa  uczulenie w kontakcie ze skórą. 

R51/53   zia a toksycznie na organizmy wodne  może powodowa  d ugo utrzymujące si  niekorzystne 

zmiany w  rodowisku wodnym. 

 

 kre lenia dotyczące prawid owego post powania z mieszaniną 

S2 Chroni  przed dzie mi.  

S23 Nie wdycha  pary. 

           

S28 Zanieczyszczoną skór  natychmiast przemy  dużą ilo cią wody.  

S29 Nie wprowadza  do kanalizacji.  

S36/37/39 Nosi  odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub ochron  

twarzy.  

S46 W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - pokaż opakowanie lu  Etykiete 

 

Dodatkowe informacje 

Zawiera sk adniki epoksydowe. Zapoznaj si  z instrukcją dostarczoną przez producenta. 

 

2.3  nne zagrożenia 

 

Brak informacji na temat spe nienia kryteriów     lu       zgodnie z za ącznikiem      rozporządzenia 

REACH.  dpowiednie  adania nie  y y przeprowadzone. 

 

SEKCJA 3 SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 

3.1 Substancje 
 

Nie dotyczy. 
 
3.2 Mieszaniny  

produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną  żywica epoksydowa ( rednia masa cząsteczkowa   700) 

Zakres st że : 60-70%  

Numer CAS: 25068-38-6 

Numer WE: 500-033-5 

Numer rejestracji w a ciwej: 01-2119456619-26-XXXX 

Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R36/38, R43, N R51/53 

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, 

A uatic Chronic 2 H411 glin metaliczny (posta  metaliczna) 

Zakres st że : 10-30% 

Numer CAS:   7429-90-5 

Numer WE:   231-072-3 

Numer rejestracji w a ciwej:   01-2119529243-45-XXXX 

Klasyfikacja wg 67/548/EWG:  substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. 

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. 

Su stancja z okre loną na poziomie wspólnotowym i krajowym warto cią dopuszczalnego st żenia 

w  rodowisku pracy. 

 e na tre   zwrotów R i H w sekcji 16. 

 

SEKCJA 4:  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

4.1  pis środków pierwszej pomocy 
 
W kontakcie ze skórą: zdją  zanieczyszczoną odzież, natychmiast umy  skór  dużą ilo cią wody.  e li nie 

wystąpi o podrażnienie wskazane jest użycie myd a. Skonsultowa  si  z lekarzem. 
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W kontakcie z oczami: natychmiast skonsultowa  si  z lekarzem. Chroni  niepodrażnione oko, wyją  szk a 

kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przep ukiwa  dok adnie wodą przez 10-15 minut.  nika  silnego 

strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. 

W przypadku spożycia: nie wywo ywa  wymiotów. Wyp uka  usta wodą, a nast pnie popi  dużą ilo cią 

wody. Nigdy nie podawa  niczego do ust oso ie nieprzytomnej. Wezwa  lekarza, pokaza  opakowanie lu  

etykiet . 

 o narażeniu drogą oddechową: natychmiast skonsultowa  si  z lekarzem. Wyprowadzi  poszkodowanego 

na  wieże powietrze, zapewni  ciep o i spokój. W razie trudno ci z oddychaniem, zastosowa  sztuczne 

oddychanie. Wystąpienie o jawów może  y  opó nione. 

 

4.2  ajważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

 

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie,  zawienie, pieczenie,  ól, podrażnienie. 

W kontakcie ze skórą: zaczerwienienie, wysuszenie, podrażnienie, u osó  wrażliwych mogą wystąpi  

reakcje alergiczne, wysypka sw dzenie. 

Po inhalacji:  óle i zawroty g owy, kaszel.  

 o po kni ciu:  ól  rzucha, md o ci, wymioty. 

 

4.3  skazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym 

 

Brak danych 

 

SEKCJA 5:   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1  rodki gaśnicze 
 dpowiednie  rodki ga nicze: C 2, proszek ga niczy, piana (odporna na alkohol) lu  rozpylony strumie  

wody. Dostosowa   rodek ga niczy do materia ów zgromadzonych w naj liższym otoczeniu. 

Niew a ciwe  rodki ga nicze: woda,  rodki ga nicze klasy A,  , C, inne  rodki zawierające wod  - może 

reagowa  z wodą wyzwalając wodór. 

 

5.2  zczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

 

W czasie spalania mogą powstawa  trujące gazy takie jak m.in. tlenki w gla, tlenki aluminium.  nika  

wdychania produktów spalania, które mogą stwarza  zagrożenie dla zdrowia.  o zapaleniu materia  

praktycznie niemożliwy od ugaszenia. Akcj  ga niczą należy ograniczy  do wyizolowania palącego si  

materia u np. przez spokojne o sypanie suchym piaskiem i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania si  

pożaru.  ożliwo   wy uchu w przypadku utworzenia si  o  oku py u,  rodków ga niczych pod ci nieniem 

nie kierowa   ezpo rednio na palącą si  su stancj . 

 

5.3  nformacje dla straży pożarnej 

 

 rodki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy prze ywa  w zagrożonej ogniem strefie  ez 

odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym o iegiem 

powietrza. Zagrożone ogniem pojemniki ch odzi  rozpylonym strumieniem wody z  ezpiecznej odleg o ci. 

 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

ŚRODOWISKA 

 
6.1  ndywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych 
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Rozszczelnione opakowania ze ra  mechanicznie. Wycieki ze ra  za pomocą niepalnych materia ów 

wch aniających ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne su stancje wiążące, krzemionka, wermikulit, itp.) i 

umie ci  w oznakowanych pojemnikach. Ze rany materia  potraktowa  jak odpady. 

 czy ci  i przewietrzy  zanieczyszczone miejsce. 

 

6.2  rodki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

 

W przypadku uwolnienia wi kszych ilo ci produktu należy poczyni  kroki w celu niedopuszczenia do 

rozprzestrzenienia si  w  rodowisku naturalnym. Za ezpieczy  studzienki  ciekowe  nie dopu ci  do 

przedostania si  produktu do nich.  owiadomi  odpowiednie s uż y ratownicze. 

 

 

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

skażenia 

 

Ze ra  za pomocą materia ów wch aniających ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne su stancje wiążące, 

krzemionka, wermikulit itp.) i umie ci  w kontenerach na odpady. Ze rany materia  potraktowa  jak odpady. 

 czy ci  i przewietrzy  zanieczyszczone miejsce. 

 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

 

 ost powanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13.  rodki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. 

 
 

SEKCJA 7:   POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI  I  MIESZANINAMI ORAZ  ICH  

MAGAZYNOWANIE 

 
7.1  rodki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 

 racowa  zgodnie z zasadami  ezpiecze stwa i higieny.  nika  kontaktu z produktem oraz wdychania par. 

 rzed przerwą i po zako czeniu pracy umy  r ce. Nieużywane pojemniki trzyma  szczelnie zamkni te. 

Zad a  o w a ciwą wentylacj  pomieszczenia, w którym produkt jest stosowany. Stosowa   rodki ochrony 

indywidualnej. 

 

7.2  arunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodności 

 

 agazynowa  wy ącznie w oryginalnych, w a ciwie oznakowanych, zamkni tych opakowaniach, w 

ch odnym, suchym miejscu i do rze wentylowanym pomieszczeniu. Chroni  produkt przed ciep em, 

 ród ami zap onu oraz  ezpo rednim promieniowaniem s onecznym.  rzechowywa  z dala od  rodków 

spożywczych, napojów, pasz.  nika  kontaktu z wodą i wilgocią. 

 

 

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) końcowe 

 

Klejenie wszystkich twardych, sztywnych elementów. 

 

SEKCJA 8:   KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

 

 
8.1  arametry dotyczące kontroli 
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Specyfikacja NDS NDSch NDSP DSB 

Glin metaliczny, glin proszek 
(niestabilizowany) [7429-90-
5] -dymy, py  ca kowity  
-dymy, py  respira ilny 
 

 
2,5 mg/m

3 

1,2 mg/m
3
 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

Podstawa prawna:  z.  . 2002, Nr 217, poz. 1833 z pó n. zm. 
Zalecane procedury monitoringu 
Należy zastosowa  procedury monitorowania st że  nie ezpiecznych komponentów w powietrzu oraz 

procedury kontroli czysto ci powietrza w miejscu pracy - o ile są one dost pne i uzasadnione na danym 

stanowisku - zgodnie z odpowiednimi  olskimi lu  Europejskimi Normami z uwzgl dnieniem warunków 

panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. 

 ry , rodzaj i cz stotliwo    ada  i pomiarów powinny spe nia  wymagania zawarte w rozporządzeniu  Z z 

dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

produkt reakcji  isfenolu A z epichlorohydryną 

 artości D    

skóra: 8,33 mg/kg masy cia a/dzien 

inhalacyjnie: 12,25 mg/m3 

 

 artości       

 czyszczalnia  cieków: 10 mg/l 

Woda (s odka woda):   0,006 mg/l 

 sad (s odka woda):    0,0627 mg/kg osad dw 

Woda (morska woda):  0,0006 mg/l 

Osad (morska woda):    0,00627 mg/kg osad dw 

Gleba:  0,0478 mg/kg wwt 

 
 
 

8.2.  ontrola narażenia 

 rzestrzega  ogólnych zasad  ezpiecze stwa i higieny.  odczas pracy nie je  , nie pi  i nie pali  tytoniu. 

 nika  zanieczyszczenia skóry i oczu.  nika  wdychania oparów. Zapewni  skuteczną wentylacj  

miejscową na stanowiskach pracy oraz wentylacj  ogólną – zapewniające utrzymanie st że  komponentów 

nie ezpiecznych w atmosferze poniżej granicznych warto ci narażenia. 

 chrona rąk i cia a Stosowa  r kawice ochronne odporne na dzia anie chemikaliów. Stosowa  ro oczą 

odzież ochronną. Stosowa  odpowiednie u ranie ro ocze oraz  uty ro ocze - odporne chemicznie. 

 

 ateria , z którego wykonane są r kawice musi  y  nieprzepuszczalny i odporny na dzia anie produktu. 

Wy oru materia u należy dokona  przy uwzgl dnieniu czasów prze icia, szy ko ci przenikania i degradacji. 

 onadto wy ór odpowiednich r kawic nie zależy tylko od materia u, lecz także od innych cech jako ciowych 

i zmienia si  w zależno ci od producenta. Zaleca si  regularne zmienianie r kawic i natychmiastową ich 

wymian , je li wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia lu  zmiany w wyglądzie (kolorze, 

elastyczno ci, kszta cie). 

Ochrona oczu  

Stosowa  okulary ochronne. 

 

 chrona dróg oddechowych 

W przypadku powstawania par i aerozoli stosowa  sprz t poch aniający lu  poch aniająco-filtrujący 

odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed gazami lu  parami o st żeniu o j to ciowym w 
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powietrzu nie przekraczającym 0,1   klasa 2/ ochrona przed gazami lu  parami o st żeniu w powietrzu nie 

przekraczającym 0,5   klasa 3/ ochrona przed gazami lu  parami o o j to ciowym st żeniu w powietrzu 

do 1  ). W przypadkach, kiedy st żenie tlenu wynosi   17 . i/lu  ma  st żenie su stancji toksycznej w 

powietrzu wynosi   1,0   o j. należy zastosowa  sprz t izolujący. 

 

Stosowane  rodki ochrony indywidualnej muszą spe nia  wymagania zawarte w rozporządzeniu  inistra 

 ospodarki z dnia 28.12.2005 r. ( z.  . Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pó n. zm.). 

 racodawca o owiązany jest zapewni   rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynno ci oraz 

spe niające wszystkie wymagania jako ciowe, w tym również ich konserwacj  i oczyszczanie. 

 

Kontrola narażenia  rodowiska 

Zapo iec  ezpo redniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszcza  wód 

powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy pustymi opakowaniami. Rozlany produkt lu  

niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej należy zg osi  odpowiednim organom zgodnie z 

przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi  jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i 

lokalnymi. 

. 
 

SEKCJA 9:   WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 

9.1  nformacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

stan skupienia:   lepka ciecz                           

 arwa:    żó ta 

zapach: s a o wyczuwalny 

próg zapachu:  nie oznaczono 

warto   pH:  ok. 7 

temperatura topnienia/krzepni cia:  nie oznaczono 

początkowa temperatura wrzenia: > 200°C 

temperatura zap onu:  > 200°C 

szy ko   parowania: nie oznaczono 

palno   (cia a sta ego, gazu):  

dolna/ górna granica wy uchowo ci: nie oznaczono 

g sto   par (dla powietrza = 1)    nie oznaczono 

g sto   (20oC):  1,17 g/cm3 

rozpuszczalno  :  nie rozpuszcza si  w wodzie 

wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda: nie oznaczono 

temperatura samozap onu:   > 300°C 

temperatura rozk adu:  nie oznaczono 

w a ciwo ci wy uchowe:  nie wykazuje 

w a ciwo ci utleniające:  nie wykazuje 

lepko  : nie oznaczono 
  
9.2 Inne informacje  

 rak dodatkowych  ada . 

 

SEKCJA 10:  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

 

      eaktywnoś  
 rodukt reaktywny.  rodukt może ulega  polimeryzacji.  atrz także podsekcja 10.3 i 10.5. 
 

10.2                      
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 rzy prawid owym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest sta ilny. 
 

10.3 M                                             
 lega polimeryzacji w wydzieleniem ciep a.  oże reagowa  gwa townie z materia ami wymienionymi w 
punkcie 10.5. w wyniku reakcji z tymi su stancjami wydziela si  wysoko  atwopalny gaz wodór. 
 

10.4 Warunki,                       
 nika  kontaktu z  ród ami ciep a lu  zap onu oraz kontaktu z woda i wilgocią. 

 
10.5 M      ł      g d   
Aminy, silne kwasy i zasady, woda, ciek y tlen, utleniacze, chlorowce, azotany, siarczany. 
 

10.6 Niebezpieczne produkty roz ł d  

Nie są znane. 

 

SEKCJA 11:  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 

11.1  nformacje dotyczące skutków toksykologicznych  
 
 oksycznoś  komponentów 

produkt reakcji  isfenolu A z epichlorohydryną 

 stra toksyczno   ustna   LD50 15 000 mg/kg (szczur).   

Ostra toksyczno   skóra   LC50 23 000 mg/kg (królik). 

NOAEL (doustnie):  50 mg/kg masy cia a/dzien 

N EAL (skóra): 100 mg/kg masy cia a/dzien 

glin metaliczny (posta  metaliczna)  

 stra toksyczno   ustna   LD50 > 2 000 mg/kg (szczur). 

 stra toksyczno   inhalacyjna    LC50 > 880 mg/kg/4h (szczur). 

 oksycznoś  produktu 

toksyczno   ostra  

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie są spe nione.  

dzia anie drażniące  

 zia a drażniąco na oczy i skór . dzia anie żrące W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spe nione.  

dzia anie uczulające  

 oże powodowa  uczulenie w kontakcie ze skórą. toksyczno   dla dawki powtarzalnej W oparciu o 

dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie są spe nione.  

rakotwórczo    

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie są spe nione. 

mutagenno    

 ożliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.  

szkodliwe dzia anie na rozrodczo    

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie są spe nione. 

 

 

SEKCJA 12:  INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

 2     oksycznoś  
                         

produkt reakcji  isfenolu A z epichlorohydryną 

EC50 skorupiaki (Daphnia magna) 48h: 1,8 mg/dm3 

LC50 ryby (Leuciscus idus) 96h:  2,0 mg/dm3 
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EC50 glony 72:  11 mg/dm3 

 oksycznoś  produktu 

 

 zia a toksycznie na organizmy wodne  może powodowa  d ugo utrzymujące si  niekorzystne zmiany w 

 rodowisku wodnym. 

 

12.2     ł       d       d      ł d  
Brak danych. 
 
12.3  d       d                
Brak danych. 
 
12.4 M           g      
Produkt mobilny w glebie i wodzie. 
 
12.5               ł                     
Nie dotyczy. 
 
12.6 I        d            d   ł     
 rodukt nie wp ywa na ocieplenie glo alne i niszczenie warstwy ozonowej. 
 

 

SEKCJA 13:  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

 

Zalecenia dotyczące mieszaniny:  

utylizowa  zgodnie z o owiązującymi przepisami. Nie wprowadza  do kanalizacji.  ozosta o ci sk adowa  

w oryginalnych pojemnikach.  e li to możliwe, preferowany jest recykling. 

Zalecenia dotyczące zużytych opakowa :  

odzysk / recykling / likwidacj  odpadów opakowaniowych przeprowadza  zgodnie z o owiązującymi 

przepisami.  ylko opakowania ca kowicie opróżnione mogą  y  przeznaczone do recyklingu. Nie miesza  z 

innymi odpadami. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy  arlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 

94/62/WEKrajowe akty prawne:  z.  . 2001, Nr 62, poz. 628 z pó n. zm.,  z.  . 2001, Nr 63, poz. 638 z 

pó n. zm. 

 

 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE  TRANSPORTU 
 
14.1 Numer UN 
MATER A  ZA RA A  C   R   W SK , C EK  ,  .N. . 
 

14.2      dł                     UN 
3082 
 

14.3       -     g                      
9 
 

14.4 Grupa pakowania 
III 
 

14.5   g        d      d       
 rodukt stanowi zagrożenia dla  rodowiska. 
 

14.6      g        d               d               
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 odczas manipulowania  adunkiem zak ada   rodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8.  nika  
wody. 
 

14.7                  g d        ł          II d  M      73/78 i kodem IBC 
Nie dotyczy. 

 

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 
15.1  rzepisy 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). 

Rozporządzenie  Z z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania su stancji nie ezpiecznych i 

mieszanin nie ezpiecznych oraz niektórych mieszanin ( z. .2012.445). Rozporządzenie   i S z dnia 29 

listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych st że  i nat że  czynników szkodliwych dla 

zdrowia w  rodowisku pracy ( z.  . Nr 217, poz. 1833 wraz z pó n. zm.) 

  wiadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej cia w życie zmian do za ączników A i   

 mowy Europejskiej dotyczącej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów nie ezpiecznych 

(A R), sporządzonej w  enewie dnia 30 wrze nia 1957 r. ( z.  . Nr 110, poz. 641).  stawa o odpadach z 

27 kwietnia 2001 r. ( z.  . Nr 62, poz. 628 wraz z pó n. zm.). 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych(  z.  . Nr 63, poz. 638 wraz z 

pó n. zm.). 

Rozporządzenie     z 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( z.  . Nr 112, poz. 1206). 

Rozporządzenie  inistra  ospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla 

 rodków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

Rozporządzenie  inistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie  ada  i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w  rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowania ogranicze  

w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektyw  

1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektyw  

Rady 76/769/EW  i dyrektyw  Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

1272/2008/WE Rozporządzenie  arlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania su stancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 

67/548/EW  i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do post pu naukowo-

technicznego rozporządzenie  arlamentu 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  arlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i 

stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH).  

2008/98/WE  yrektywa  arlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 

oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 

94/62/WE  yrektywa  arlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa  i 

odpadów opakowaniowych. 

 

15.2  cena bezpieczeństwa chemicznego 

 
 cena  ezpiecze stwa chemicznego nie  y a dokonana. 

 
 

 
SEKCJA 16.  INNE INFORMACJE 

 
 

 e en tekst zwrotów R i H z sekcji 3 karty 
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R36/38  zia a drażniąco na oczy i skór . 

R43  oże powodowa  uczulenie w kontakcie ze skórą. 

R51/53  zia a toksycznie na organizmy wodne  może powodowa  d ugo utrzymujące si      

niekorzystne zmiany w  rodowisku wodnym.  

H315           zia a drażniąco na skór . 

H317  oże powodowa  reakcj  alergiczną skóry.  

H319  zia a drażniąco na oczy.  

H411  zia a toksycznie na organizmy wodne, powodując d ugotrwa e skutki. 

Wyja nienie skrótów i akronimów 

N S          Najwyższe  opuszczalne St żenie 

N SCh      Najwyższe  opuszczalne St żenie Chwilowe 

N S         Najwyższe  opuszczalne St żenie  u apowe 

 S             opuszczalne St żenie w materiale  iologicznym 

Eye Irrit. 2   zia anie drażniące na oczy kat. 2 

Skin  rrit. 2   zia anie drażniące na skór  kat. 2 

Skin Sens. 1  zia anie uczulające na skór  kat. 1 

A uatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla  rodowiska wodnego kat. 2  

PBT Su stancja trwa a, ulegająca  ioakumulacji i toksyczna  

vPvB Su stancja  ardzo trwa a i ulegająca intensywnej  ioakumulacji 

 

 

Niniejsza karta charakterystyki produktu stanowi uzupe nienie karty danych technicznych, ale w żaden 

sposó  jej nie zast puje.  nformacje zawarte w niniejszym opracowaniu udzielane są w do rej wierze, są na 

tyle dok adne na ile nam  pozwala  nasza najlepsza   wiedza   w   momencie   pu likacji.    żytkownik   

zo owiązany   jest   pami ta    o potencjalnym  ryzyku  związanym  z zastosowaniem  produktu  niezgodnie  

z  przeznaczeniem.   nformacje  podane  w niniejszej   karcie   nie  zwalniają  użytkownika  z zapoznania  

si  i  zastosowania  wszelkich  przepisów dotyczących zakresu jego dzia alno ci.  żytkownik  ierze na 

sie ie ca kowitą odpowiedzialno   za dzia ania podj te w celu zapewnienia  ezpiecze stwa pracy z 

produktem. 

 nformacje o przepisach prawnych są podane użytkownikowi w celu pomocy w realizacji zo owiąza  

nak adanych na niego przez przepisy.  Lista  wymienionych  przepisów  prawnych  nie  może   y   uważana  

za  kompletną  i  wyczerpującą.   o użytkownika należy odpowiedzialno   za upewnienie si , iż jest on 

podmiotem, który nie podlega innym przepisom niż wymienione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


