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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bio-Universalreiniger Art. 60 1161, 60 1160
1.1. Identyfikator produktu

127Skrót:
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Proszek do prania
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Karnasch ProfessionalNazwa firmy:
Tools GmbH

Ulica: Siemensstr. 1
Miejscowość: D-68542 Heddesheim
Telefon: Telefaks:+49 (0) 62 03 / 40 39 - 0 +49 (0) 6203 4159 - 0

info@karnasch.toolse-mail:
Volker Mayer, Sascha RiedelOsoba do kontaktu:
www.karnasch.toolsInternet:
Volker Mayer, Sascha Riedel:
Tel: 06203 / 4039 - 0
Tel: 033675 / 7265 - 0

Wydział Odpowiedzialny:

Numer telefonu alarmowego (24h) + 48 22 307 3690 (en,pl)1.4. Numer telefonu 

alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Kategorie zagrożenia:
Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Dam. 1
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Działa drażniąco na skórę.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie
metakrzemian disodu, C6 Alkylglucosid

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Piktogram:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

P501 Zawartość/pojemnik usuwać wg określonych zasad recyklingu lub za pośrednictwem 
składowiska odpadów.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
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P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 

lekarza.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę 

słuchu.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Brak dostępnych informacji.
2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

IlośćNazwa chemicznaNr CAS

Nr WE Nr Index Nr REACH

Klasyfikacja GHS

1-5 %6834-92-0 metakrzemian disodu

229-912-9 014-010-00-8 01-2119449811-37
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H314 H318 H335

1-5 %111-76-2 Butylglykol (Monobutylglykolether)

203-905-0 01-2119475108-36
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319

1-5 %26468-86-0 2-Ethylhexanolethoxlat

Eye Irrit. 2; H319

1-5 %54549-24-5 C6 Alkylglucosid

259-217-6 01-2119492545-29
Eye Dam. 1; H318

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16.

Informacja uzupełniająca

5-10 % niejonowe środki powierzchniowo czynne

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Przy wystąpieniu objawów lub w razie wątpliwości zasięgnąć porady lekarza.
Wskazówki ogólne

Należy zadbać o należytą wentylację.  Poszkodowanych przetransportować na świeże powietrze. Osoby z 
obrażeniamiami doprowadzić w bezpieczne i ciepłe miejsce.

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością:  Woda.  Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.  
Należy posmarować maścią natłuszczającą. 
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy natychmiast wypłukiwać go z pod powiek obficie wodą przez około 5. 
W przypadku kontaktu z oczami

Wydrukowano dnia: 01.02.2021Wersja nr: 1,01 - Zastępuje wersję: 1,00 PL

Karnasch Professional Tools



zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki

Bio-Universalreiniger Art. 60 1161, 60 1160

Data aktualizacji: 26.01.2021 Numer materiału: 127_1 Strona 3 z 12

minut. Następnie skonsultować się z okulistą.

Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Natychmiast sprowadzić lekarza.
W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.  
Odpowiednie środki gaśnicze: Woda. Piana. Suchy środek gaśniczy. Dwutlenek węgla (CO2). Piasek. Azot.

Odpowiednie środki gaśnicze

Silny strumień wodny.
Niewłaściwe środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą powstawać: Dwutlenek węgla (CO2). Tlenki siarki. Tlenek węgla

Nie wdychać gazów eksplozyjnych i pożarowych. Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na 
chemikalia. Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozproszonego 
strumienia wody.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
Informacja uzupełniająca

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie lub upadek. 
Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Stosować środki ochrony osobistej.

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.  Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji lub zbiorników wodnych. Unikać rozprzestrzenienia się po powierzchni (np. przez zatamowanie lub 
zagrodzenie olejem).

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek 
wiążący).  Zebrany materiał traktować zgodnie z sekcją Usunięcie.  Właściwy materiał do pobrania: Piasek, 
Uniwersalna substancja klejąca. Zebrany materiał traktować zgodnie z sekcją Usunięcie. Zabrudzone 
przedmioty i podłogę gruntownie wyczyścić uwzgledniając przepisy ochrony srodowiska.

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

Patrz punkt 7 i 8 środki ochronnne. Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13
6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy obchodzeniu się nie pod zamknięciem należy używać urządzeń z lokalnym odsysaniem. Nie wdychać 
gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. 
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać/magazynować wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Chronić przed: mróz.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją
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 Ogólnie przyjęte środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej.
Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie lub upadek.
Informacja uzupełniająca

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.    Opakowanie przechowywać sucho i dobrze zamknięte, aby 
uniknąć zanieczyszczenia i absorpcji wilgoci. 
Zalecana temperatura magazynowania: 5-40 °C
Maksymalny okes przechowywania: 1 rok

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
Wskazówki do składowania kolektywnego

Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Inne informacje o warunkach przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Proszek do prania

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriawł./cm3mg/m³

111-76-2 2-Butoksyetanol 98 NDS (8 h)

200 NDSCh (15 min)
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Wartości DNEL/DMEL

Nr CAS Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narażenia Działania Wartość

6834-92-0 metakrzemian disodu

Pracownik DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 6,22 mg/ml

Pracownik DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 1,49 mg/kg 
m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 1,55 mg/ml

Konsument DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 0,74 mg/kg 
m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe doustny systemiczny 0,74 mg/kg 
m.c./dziennie

111-76-2 Butylglykol (Monobutylglykolether)

Pracownik DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 98 mg/ml

Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 663 mg/ml

Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 246 mg/ml

Pracownik DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 75 mg/kg 
m.c./dziennie

Pracownik DNEL, zapalny skórny systemiczny 89 mg/kg 
m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 49 mg/ml

Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 426 mg/ml

Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 123 mg/ml

Konsument DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 38 mg/kg 
m.c./dziennie

Konsument DNEL, zapalny skórny systemiczny 44,5 mg/kg 
m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe doustny systemiczny 3,2 mg/kg 
m.c./dziennie

Konsument DNEL, zapalny doustny systemiczny 13,4

54549-24-5 C6 Alkylglucosid

Pracownik DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 595000 mg/kg 
m.c./dziennie

Pracownik DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 420 mg/ml

Konsument DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 357000 mg/kg 
m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 124 mg/ml

Konsument DNEL, długotrwałe doustny systemiczny 35,7 mg/kg 
m.c./dziennie
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Wartości PNEC

Nazwa chemicznaNr CAS

Dziedzina środowiska Wartość

6834-92-0 metakrzemian disodu

Woda słodka 7,5 mg/l

Woda morska 1 mg/l

111-76-2 Butylglykol (Monobutylglykolether)

Woda słodka 8,8 mg/l

Woda morska 0,88 mg/l

Osad wody słodkiej 34,6 mg/kg

Osad morski 3,46 mg/kg

Gleba 2,8 mg/kg

54549-24-5 C6 Alkylglucosid

Woda słodka 0,176 mg/l

Woda morska 0,018 mg/l

Osad wody słodkiej 0,722 mg/kg

Osad morski 0,072 mg/kg

Gleba 0,654 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

Jeśli nie jest możliwa lub wystarczająca miejscowa wentylacja, należy zapewnić dobrą wentylację całego 
stanowiska roboczego.

Stosowne techniczne środki kontroli

Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.  Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.     
Nie wolno przechowywać w kieszeniach ubrania materiałów nasączonych produktem. Unikać kontaktu ze 
skórą, oczami i odzieżą.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

 Właściwa ochrona oczu: EN 166
Ochrona oczu lub twarzy

Zapobiegawcza ochrona skóry maścią/kremem ochronnym. 
Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.

Ochrona rąk

Odporne na chemikalia obuwie ochronne. 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Po użyciu produktu natychmiast gruntownie oczyścić skórę. 
Sporządzić plan ochrony skóry.

Ochrona skóry

 Jeśli nie jest możliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja jest niewystarczająca, należy zastosować 
odpowiednie maski i aparaty do ochrony dróg oddechowych. Należy stosować tylko aparaty oddechowe z 
oznakowaniem CE z czterocyfrowym oznaczeniem kontrolnym.

Ochrona dróg oddechowych
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ciekłyStan fizyczny:
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Kolor: czerwony
charaktarystycznyZapach:

Metoda testu

pH (przy 20 °C): 11,4 DIN 51369

Zmiana stanu

nieokreślonyTemperatura topnienia:
nieokreślonyPoczątkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:
> 80 °CTemperatura zapłonu:

Gęstość względna (przy 20 °C): 1,029 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: łatwo rozpuszczalny
Lepkość kinematyczna:
  (przy 20 °C)

nieokreślony

9.2. Inne informacje

Brak dostępnych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne.
10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane reakcje niebezpieczne.

mróz. Chronić przed: gorąco.
10.4. Warunki, których należy unikać

Należy unikać: Kwasy
10.5. Materiały niezgodne

Brak dostępnych informacji.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) 1615,5 mg/kg
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Toksyczność ostra

Nazwa chemicznaNr CAS

ŹródłoGatunekDawkaDroga narażenia Metoda

6834-92-0 metakrzemian disodu

ratLD50 1349 
mg/kg

droga pokarmowa

ratLD50 >5000
mg/kg

skóra

droga oddechowa (4 
h) para

LC50 > 2,06
mg/l

Rat

111-76-2 Butylglykol (Monobutylglykolether)

RatLD50 1250-
1490 mg/kg

droga pokarmowa OECD 401

RabLD50 1100 
mg/kg

skóra OECD 402

droga oddechowa (4 
h) para

LC50 11 mg/l Rat

droga oddechowa 
aerozol

ATE 1,5 mg/l

54549-24-5 C6 Alkylglucosid

SzczurLD50 > 2000
mg/kg

droga pokarmowa

KrólikLD50 > 2000
mg/kg

skóra

Brak wartych do wymienienia zagrożeń. Doświadczenia z praktyki. 
Wypowiedź jest pochodna w stosunku do cech pojedynczych komponentów . 
Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1999/45/WE.

Informacja uzupełniająca do badań

Informacje uzyskane na podstawie doświadczeń zebranych w praktyce.

Inne obserwacje

Działa odtłuszczająco na skórę.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Na stan dzisiejszy nie należy oczekiwać negatywnych ekologicznych odziaływań.
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Nr CAS Nazwa chemiczna
[h] | [d]Toksyczność dla 

organizmów wodnych
Dawka ŹródłoGatunek Metoda

metakrzemian disodu6834-92-0

Ostra toksyczność dla 
ryb

96 hLC50 2320 
mg/l

Fische

Ostra toksyczność dla 
skorupiaków

48 hEC50 1700 
mg/l

Wasserfloh OECD 202

Ostra toksyczność 
bakterii

  (> 100 mg/l) Bakterien

Butylglykol (Monobutylglykolether)111-76-2

Ostra toksyczność dla 
ryb

96 hLC50 1474 
mg/l

Regenbogenforelle OECD 203

Ostra toksyczność dla 
alg

72 hErC50 1550 
mg/l

Pseudokirchneriellasu
bcapitata

Ostra toksyczność dla 
skorupiaków

48 hEC50 1550 
mg/l

Daphnia Magna DIN 38412

Toksyczność dla ryb NOEC > 100
mg/l

21 d Zebrabärtling OECD 204

NOEC 289 mg/l 72 d Algen OECD 201Toksyczność dla alg
Toksyczność dla 
skorupiaków

NOEC 100 mg/l 21 d Daphnia magna OECD 211

C6 Alkylglucosid54549-24-5

Ostra toksyczność dla 
ryb

96 hLC50 > 100
mg/l

Oncorhynchus mykiss

Ostra toksyczność dla 
alg

72 hErC50 > 100
mg/l

Scenedesmus 
quadricauda

Ostra toksyczność dla 
skorupiaków

48 hEC50 > 100
mg/l

Daphnia Magna

NOEC > 100
mg/l

72 dToksyczność dla alg

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt nie został przebadany.
12.3. Zdolność do bioakumulacji

Produkt nie został przebadany.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda

Log PowNazwa chemicznaNr CAS

54549-24-5 1,75C6 Alkylglucosid

w stanie dostarczenia: ciekły
12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Składniki w tym preparacie nie spełniają kryteriów zaklasyfikowania jako substancji PBT lub vPvB.

Unikać uwolnienia do środowiska.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania

'
Informacja uzupełniająca

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
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Zalecenia

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.  Gospodarka odpadami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  Całkowicie opróżnione opakowania mogą być wykorzystywane do przeróbki. 
Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt

070601 ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 
stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków; 
wody popłuczne i roztwory macierzyste; odpady niebezpieczne

Kod odpadów - wykorzystany produkt

ODPADY Z PROCESÓW CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i 
stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków; 
wody popłuczne i roztwory macierzyste; odpady niebezpieczne

070601

Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie

ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY 
FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe 
(włączając w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z tworzyw 
sztucznych

150102

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

Nie uregulowany
Inne istotne informacje (Transport lądowy)

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

Nie uregulowany
Inne istotne informacje (Transport wodny śródlądowy)

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

14.4. Grupa pakowania: -
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Nie uregulowany
Inne istotne informacje (Transport morski)

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 
transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

-14.4. Grupa pakowania:

Nie uregulowany
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)

14.5. Zagrożenia dla środowiska

NieZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

lub mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

Ograniczenia użycia (REACH, załączniku XVII):
Wpis 3

4,91 % (50,278 g/l)Zawartość lotnych związków 
organicznych (LZO) zgodnie z 
Dyrektywą 2010/75/UE:

4,91 % (50,278 g/l)Zawartość lotnych związków 
organicznych (LZO) zgodnie z 
Dyrektywą 2004/42/WE:
Dane do wytycznych 2012/18/UE 
(SEVESO III):

Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO III)

Przepisy narodowe

Przestrzegać ograniczeń zatrudniania według ustawy o ochronie pracy 
nieletnich (94/33/WE).

Ograniczenie stosowania:

1 - niewielkie zagrożenie dla wódKlasa zagrożenia wód (D):

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa substancji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,15.
AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europäische Union), ENCS (Japan),
ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TSCA (USA)

Skróty i akronimy

Repr. - Reproduktionstoxizität
Asp. Tox. - Aspirationstoxizität
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Acute Tox. - Akute Toxizität
Aquatic Acute - Akute aquatische Toxizität
Aquatic Chronic - Chronische aquatische Toxizität
Eye Dam. - Augenschaden/-reizung
Eye Irrit. - Augenreizung
Skin Corr. - Ätzwirkung auf die Haut
Skin Irrit. - Hautreizung
Skin Sens. - Hautallergen
Resp. Sens. - Inhalationsallergen
STOT SE - Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition
STOT RE - Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition
VOC - Flüchtige organische Verbindungen

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowią jednak zapewnienia właściwości i nie 
uzasadniają stosunku prawnego.

Informacja uzupełniająca

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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