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Sekcja 1.  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 

 PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU 
 Nazwa handlowa STAUBER EP 400 – komponent B 
1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ 

ZASTOSOWANIA ODRADZANE 
 Zastosowania zidentyfikowane Chemia budowlana. Amina do utwardzania żywic epoksydowych 
 Zastosowania odradzane Inne niż zidentyfikowane 
1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI 

  

BAUTECH Lickiewicz Sp. J. 
ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno 
Zakład produkcyjny 02: 
ul. Brzozowa 10, 26-680 Wierzbica 
produkcja02@bautech.pl 

1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 

  

tel.: +48 22 716 77 91 w dniach pon.-pt. w godz. 8.00-16.00; 
z telefonów stacjonarnych - 998  
z telefonów komórkowych – 112 
lub z najbliższą terenową jednostką PSP 

Sekcja 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 
 Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
 Zagrożenia fizykochemiczne  Produktu nie zaklasyfikowano jako stwarzający zagrożenie 

 Zagrożenia dla zdrowia 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu 
Skin Corr. 1A – Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1A 
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
Skin Sens. 1 - Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry 
Eye Dam. 1- Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, 

kategoria 1 
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

 Zagrożenia dla środowiska 

Aquatic Chronic 3 – Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

toksyczność przewlekła kategoria 3 
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 

skutki 
  Informacje dodatkowe EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe 

2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA 
 Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 

 
Piktogramy określające rodzaj  
zagrożenia 

   

GHS07  GHS05 
 

 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo  

 Zawiera 
Alkohol benzylowy, izoforonodiaminę (IPD), 

m-fenylenobis(metyloaminę) (MXDA) 

 
Zwroty wskazujące rodzaj  
zagrożenia (H) 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
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H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 

skutki 

 
Zwroty wskazujące środki  
ostrożności (P) 

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska 
P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, 

ochronę twarzy 
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRA (lub z 

włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę 

pod strumieniem wody, prysznicem 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: 

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 

jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, lekarzem 
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: 

Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza 
P501 Zawartość, pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami 

 

 
Informacje uzupełniające EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe 

2.3 INNE ZAGROŻENIA 
  Produkt nie zawiera składników PBT lub vPvB 
Sekcja 3.  SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 SUBSTANCJA – produkt nie jest substancją 

3.2 MIESZANINY  

 Charakterystyka chemiczna Mieszanina. Modyfikowana amina cykloalifatyczna  
Składniki niebezpieczne 

Numer Nazwa składnika Klasyfikacja % 
CAS: 100-51-6 
WE: 202-859-9 

Indeks: 603-057-00-5 
nr rej: 01-2119492630-

38-xxxx 

alkohol benzylowy 
Acute Tox. 4 H332; Acute Tox. 

4 H302; 
Skin Irrit. 2 H315 

52 - 60 

CAS: 2855-13-2 
WE: 220-666-8 

Indeks: - 
nr rej: 01-2119514687-

32- xxxx 

izoforonodiamina (IPDA); 
3-aminometylo-3,5,5-

trimetylocykloheksyloamina 

Acute Tox. 4 H302;  
Acute Tox. 4 H312;  
Skin Corr. 1B H314;  
Skin Sens. 1A H317;  
Eye Dam. 1 H318;  

Aquatic Chronic 3 H412 

18 - 26,5 

CAS: 1477-55-0 
WE: 216-032-5 

Indeks: - 
nr rej: 01-2119480150-

50-xxxx 

m-fenylenobis(metyloamina) 

(MXDA) 

Acute Tox. 4 H302;  
Acute Tox. 4 H332;  
Skin Corr. 1B H314;  
Skin Sens. 1 H317;  

Aquatic Chronic 3 H412 

5,5 - 15 

CAS: 69-72-7 
WE: 200-712-3 

Indeks: - 
nr rej: 01-2119486984-

17- xxxx 

kwas 2-hydroksybenzoesowy 

(kwas salicylowy) 
Acute Tox. 4 H302;  
Eye Dam. 1 H318 

2,5 - 8,5 

Znaczenie zwrotów H – patrz sekcja 16 
Substancje, dla których ustalono wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy: patrz sekcja 8 

mailto:bau@bautech.pl
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Produkt nie zawiera składników PBT lub vPvB 
 

Sekcja 4.  ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

4.1 OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY 
 

Zalecenia ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Jeżeli oddychanie zostało zatrzymane lub jest utrudnione, zastosować oddychanie wspomagane. 

Może być wskazane podanie tlenu. W przypadku zatrzymania pracy serca przeszkolona osoba powinna natychmiast rozpocząć 

resuscytacje krążeniowo-oddechowa. 
 

Kontakt z okiem 
Natychmiast płukać dużą ilością wody przynajmniej przez 15 min.. Utrzymywać rozchylone powieki, rozpocząć i kontynuować 

ciągłe delikatne przepłukiwanie do czasu, aż pacjent otrzyma pomoc medyczną. Jeżeli pomoc lekarska nie będzie szybko 

dostępna kontynuować przepłukiwanie przez 1 godzinę. 
 

Kontakt ze skórą 
Natychmiast zmyć mydłem z dużą ilością wody. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i niezwłocznie usunąć ewentualne 

resztki produktu. Rozpocząć i kontynuować ciągłe przepłukiwanie do czasu, aż pacjent otrzyma pomoc medyczną. 

Jeżeli pomoc lekarska nie będzie szybko dostępna kontynuować przepłukiwanie przez 1 godzinę. Założyć sterylny opatrunek na 

ranę. Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie.  
INFORMACJA DLA LEKARZA: w leczeniu podrażnień skóry skuteczne jest stosowanie kortykosteroidów w kremie. 
 

Wdychanie 
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli oddychanie zostało zatrzymane lub jest utrudnione, zastosować 

oddychanie wspomagane. Może być wskazane podanie tlenu. W przypadku zatrzymania pracy serca przeszkolona osoba 

powinna natychmiast rozpocząć resuscytacje krążeniowo-oddechowa. 
 

Połknięcie 
Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie bez uprzedniej konsultacji 

z lekarzem. Zapobiegać aspiracji wymiotów. Odwrócić głowę poszkodowanego na bok. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku 

wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. 
 

4.2 NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA 
 

Objawy 
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie na pary/aerozole o niskim stężeniu może prowadzić do bólu gardła. 

4.3 
WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO 

POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM 
 

Leczenie      Leczenie objawowe 
Postępować zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz pkt. 1.4 lub lekarza pogotowia ratunkowego 

Sekcja 5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1 ŚRODKI GAŚNICZE  

  Odpowiednie 
Piana odporna na alkohol. Dwutlenek węgla (CO2). Suchy proszek 

gaśniczy. Suchy piasek. Proszek wapienny. 
 Nieodpowiednie Strumienie wody pod wysokim ciśnieniem 
5.2 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ 

  

Może wydzielać gazowy amoniak. Może wydzielać gazowe, toksyczne 

tlenki azotu. Niecałkowite spalanie może prowadzić do tworzenia tlenku 

węgla. W wysokich temperaturach może wydzielać się gazowy amoniak. 
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W przypadku niepełnego spalania należy oczekiwać zwiększonego 

tworzenia się tlenków azotu (NOx). Osoby znajdujące się po stronie 

zawietrznej muszą zostać ewakuowane. Podczas spalania wydzielane są 

szkodliwe i toksyczne dymy. Patrz także punkt 10. 
5.3 INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ 

  

Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu 

pożarów chemikaliów. 
Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić 

rozpylając na nie wodę, z bezpiecznej odległości; o ile to możliwe 

i bezpieczne usunąć z obszaru zagrożenia i kontynuować zraszanie do 

momentu całkowitego ich schłodzenia. Nie dopuścić do przedostania się 

ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód. Ścieki i pozostałości po 

pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zależności od 

rozmiaru pożaru nosić aparaty oddechowe z niezależnym źródłem 

powietrza i kombinezony ochronne i odzież ochronną odporną na 

działanie środków chemicznych. 
Sekcja 6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

 ŚRODOWISKA 

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. 
Przestrzegać zalecanych środków ostrożności, stosować środki ochrony 

indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8). 
Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, nie palić, nie używać 

narzędzi i urządzeń iskrzących, zapobiegać wyładowaniom 

elektrostatycznym. 
6.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

  

Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do ścieków, wód 

lub gleby. 
Przy małych wyciekach, przenieść środkami mechanicznymi do 

oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu odzyskania lub 

bezpiecznego pozbycia produktu. Pozwolić, aby substancje odparowały 

lub wchłonąć je odpowiednim materiałem absorbującym (np. piasek, żel 

krzemionkowy) i pozbyć w bezpieczny sposób. Usunąć skażoną glebę 

i pozbyć się jej w bezpieczny sposób. 
6.3 METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO    

USUWANIA SKAŻENIA 

  

Uwolniony produkt zasypać odpowiednim materiałem pochłaniającym 

ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, kwaśny środek pochłaniający, 

uniwersalny środek pochłaniający) i zebrać mechanicznie do 

oznakowanego pojemnika na odpady. Usuwać zgodnie z zaleceniami 

przedstawionymi w sekcji 13. Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Zanieczyszczone miejsca zmyć wodą z dodatkiem odpowiedniego 

detergentu. 
6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 
  Patrz sekcje 8, 13 i 15 
Sekcja 7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA 

   
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie 

obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

z chemikaliami. 

mailto:bau@bautech.pl
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Zalecenia dotyczące bezpiecznego  
postępowania 

Po użyciu zamykać szczelnie pojemnik. Zapewnić odpowiednią 

wentylację, także miejscową w zależności od potrzeb – pary są cięższe od 

powietrza. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży. Nosić 

odpowiednie środki ochrony indywidualnej – patrz punkt 8. Przestrzegać 

zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi. 

Postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji technicznej 

produktu i w karcie charakterystyki. 

 
Zalecenia dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 

Usunąć wszelkie źródła zapłonu – nie palić tytoniu. Zastosować środki 

ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 

Wyposażenie elektryczne, wentylacyjne itp. powinno być wykonane 

w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym. Nie używać narzędzi i urządzeń 

iskrzących. 

 Zalecenia dotyczące higieny pracy 

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Przestrzegać ogólnie obowiązujące 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępować zgodnie 

z zasadami dobrej higieny przemysłowej.  
Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce wodą z mydłem po 

zakończeniu pracy. Nie używać zanieczyszczonej odzieży. 

Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć, oczyścić/uprać przed 

ponownym użyciem. Zapewnić łatwo dostępne punkty do przemywania 

oczu. 
7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZELKICH 

WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI 

  

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 

pojemnikach w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych 

pomieszczeniach. Chronić przed ciepłem i bezpośrednim światłem 

słonecznym. Zalecana temperatura składowania: 4-30oC.  
Wskazówki dotyczące wspólnego składowania:  
Nie składować z kwasami, z zasadami, z utleniaczami, ze środkami 

spożywczymi. Nie przechowywać w pojemnikach z metali reaktywnych. 

Patrz także sekcja 10. 
7.3 SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE 

  
Patrz sekcja 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się 

z producentem/dostawcą. 
Sekcja 8.  KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI 
 Najwyższe dopuszczalne wartości stężenia w środowisku pracy  

  

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy: 
 

Alkohol benzylowy (fenylometanol) (CAS 100-51-6):  
NDS - 240 mg/m3; NDSCh - nie określono; NDSP- nie określono 
 

 Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

 Nazwa substancji 
Końcowe 
przeznaczenie 

Droga narażenia 
Potencjalne skutki 

zdrowotne 
Wartość 

 3-aminometylo-3,5,5-

trimetylocykloheksyloa

mina 

pracownicy wdychanie 
Skutki układowe, 

narażenie 

krótkotrwałe 
20,1 mg/m3 

 pracownicy wdychanie Efekty miejscowe, 

narażenie 
20,1 mg/m3 
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krótkotrwałe 

 konsumenci doustnie 
Skutki układowe, 

narażenie 

długotrwałe 

0,526 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

 

 

Alkohol  
benzylowy 

pracownicy skórne 
Ostre skutki 

układowe 
47 mg/kg 

 pracownicy wdychanie 
Ostre skutki 

układowe 
450 mg/m3 

 pracownicy skórne 
Długotrwałe skutki 

układowe 
9,5 mg/kg  

 pracownicy wdychanie 
Długotrwałe skutki 

układowe 
90 mg/m3 

 konsumenci  skórne 
Ostre skutki 

układowe 
28,50 mg/kg 

 konsumenci  wdychanie 
Ostre skutki 

układowe 
40,55 mg/m3 

 konsumenci  doustnie 
Ostre skutki 

układowe 
25 mg/kg 

 konsumenci  skórne 
Długotrwałe skutki 

układowe 
5,7 mg/kg  

 konsumenci  wdychanie 
Długotrwałe skutki 

układowe 
8,11 mg/m3  

 konsumenci  doustnie 
Długotrwałe skutki 

układowe 
5 mg/kg  

 
 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) 

 Nazwa substancji Środowisko Wartość  

 

3-aminometylo-3,5,5-

trimetylocykloheksyloamina 

Woda słodka 0,06 mg/l  

 Woda morska 0,006 mg/l  

 Woda słodka okresowo 0,23 mg/l  

 Instalacja oczyszczania ścieków 3,18 mg/l  

 Osad wody słodkiej 5,784 mg/kg  

 Osad morski 0,578 mg/kg  

 Gleba 1,121 mg/kg  

 Alkohol benzylowy Woda słodka 1 mg/l  

mailto:bau@bautech.pl
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 Woda morska 0,1 mg/l  

 Woda słodka okresowo 2,3 mg/l  

 Instalacja oczyszczania ścieków 39 mg/l  

 Osad wody słodkiej 5,27 mg/kg  

 Osad morski 0,527 mg/kg  

 Gleba 0,456 mg/kg  

 
Dopuszczalne wartości 

biologiczne Brak danych 
 

 Procedury monitorowania   

  

Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania 

zawarte  w Rozp. Ministra Zdrowia z w sprawie badań 

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy).   
8.2 KONTROLA NARAŻENIA 

 Techniczne środki kontroli  

  

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowiskach pracy w obiekcie 

zamkniętym. Patrz także punkt 7. W pobliżu stanowisk pracy zaleca się 

zamontowanie urządzeń do płukania oczu. 
 Indywidualne środki ochrony 

  

Zdjąć natychmiast odzież zanieczyszczoną produktem. Myć ręce przed każdą 

przerwą i po zakończeniu pracy. W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić 

tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia oczu. 

Nie wdychać gazów/par i aerozoli. Zaleca się stosowanie ochronnych 

kremów natłuszczających skórę. 
Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone 

w normach i przepisach. 

 

 

Ochrona dróg oddechowych  
Nie ma potrzeby w warunkach wystarczającej wentylacji. W warunkach 

niedostatecznej wentylacji, podczas niewielkiego lub krótkotrwałego narażenia 

nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych, np. maski z pochłaniaczem 

typu AX, bądź aparaty oddechowe izolujące z niezależnym dopływem powietrza w 

warunkach znacznego długotrwałego narażenia. 

 

 Ochrona rąk  
Podczas pracy z produktem nosić odpowiednie rękawice ochronne, np. z kauczuku 

nitrylowego, butylowego, neoprenowe zgodne z EN 374 o grubości > 0,4 mm 

i czasie przebicia > 480 min. Właściwości ochronne rękawic zależą nie tylko od 

rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas działania ochronnego może być 

różny przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku wielu substancji nie 

można precyzyjnie oszacować czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając 

podane przez producenta parametry rękawic należy zwracać uwagę podczas 

stosowania produktu czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne. 

 

 

Ochrona oczu  
Nosić okulary ochronne szczelnie przylegające lub w zależności od narażenia, pełną 

osłonę twarzy. 
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Ochrona skóry  
Stosownie do narażenia podczas pracy z produktem nosić odpowiednią odzież 

ochronną, buty ochronne nieprzepuszczające np. gumowe lub z tworzywa 

sztucznego, koszule z długim rękawem, spodnie z długimi nogawkami. 

 Kontrola narażenia środowiska 

  

Zapobiegać przeniknięcia do kanalizacji. 
Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi 
 

Sekcja 9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH 
 Wygląd lekko żółta ciecz 
 Zapach  charakterystyczny, amoniakalny 
 Próg (wyczuwalności) zapachu brak danych 
 Wartość pH alkaliczny 
 Temperatura topnienia/krzepnięcia brak danych 
 Temperatura/zakres wrzenia > 200oC  
 Temperatura zapłonu >100oC  
 Szybkość parowania brak danych 
 Palność (ciało stałe, gaz) brak danych 
 Górna-dolna granica wybuchowości nie dotyczy 
 Prężność par  0,1 hPa (20oC) 
 Gęstość względna ok. 1,0 (woda = 1) 
 Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny 

 
Współczynnik podziału 
 n-oktanol/woda 

brak danych 

 Temperatura samozapłonu brak danych 
 Temperatura rozkładu brak danych 
 Lepkość dynamiczna  ok. 340 - 450 mPas (25oC) 
 Właściwości wybuchowe brak 
 Właściwości utleniające brak 

9.2 INNE INFORMACJE  

 VOC < 500 g/l 

Sekcja 10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1 REAKTYWNOŚĆ 
  Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. 

10.2 STABILNOŚĆ CHEMICZNA 

  
Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania 

i przechowywania.  
10.3 MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI 
  Brak dostępnych danych 
10.4 WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ 
  Brak dostępnych danych 

10.5 MATERIAŁY NIEZGODNE 

  

Podchloryn sodu. 
Kwasy organiczne (np. kwas octowy, cytrynowy, itd.). 
Kwasy nieorganiczne. 
Produkt powoduje powolną korozją miedzi, aluminium, cynku oraz 

galwanizowanych powierzchni. 
Reakcja z nadtlenkami może wywołać gwałtowny rozkład nadtlenku 

mailto:bau@bautech.pl
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i stworzyć zagrożenie wybuchem. 
Czynniki utleniające. 

10.6 NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU 

  

Opary kwasów organicznych. W przypadku pożaru mogą tworzyć się 

niebezpieczne produkty rozpadu, takie jak: Tlenek węgla. Dwutlenek 

węgla (CO2). Kwas azotowy. Amoniak. Tlenki azotu (Nox). 
Tlenek azotu może reagować z parą wodną i tworzyć żrący kwas azotowy. 

Aldehydy. Palne węglowodory (np. acetylen). 
Sekcja 11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

 Informacje ogólne 
  Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny. Patrz sekcja 2. 
11.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH 

 Toksyczność ostra 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny nie są 

spełnione. 
Droga pokarmowa: LD50 = 1000 mg/kg (szczur) – oszacowane.  
Droga oddechowa: brak danych o produkcie. Oszacowana toksyczność 

ostra: czas narażenia 4h, atmosfera kontrolna pył/mgła, dawka 2,82 mg/l, 

metoda obliczeniowa. 
Skóra: LD50 = 2800 mg/l pył/mgła (królik) – oszacowane. 
Podane dawki i stężenia dla składników produktu: 
Alkohol benzylowy: 
Ustne LD50 1230 - 1620 mg/kg (szczur) 
Skórne LD50 2000 mg/kg (królik) 
Wdechowe LC50/4h > 4178 mg/m3 (szczur) (OECD 403) 
Toksyczność nieostra do chronicznej: 
Ustne NOAEL 200 - 400 mg/kg (szczur) 
 

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina (CAS2855-13-2): 
Ustne LD50 1030 mg/kg (szczur) 
Skórne LD50 1840 - 2000 mg/kg (królik) 
Wdechowe LC50/4h > 5,01 mg/l (szczur) (OECD 403) 
 

m-fenylenobis(metyloamina) (MXDA) (CAS1477-55-0): 
Ustne LD50 930 mg/kg (szczur) 
Skórne LD50 3100 mg/kg (królik) 
Wdechowe LC50/4h 1,34 mg/l (szczur) (OECD 403) 
 

Kwas 2-hydroksybenzoesowy (kwas salicylowy) (CAS69-72-7): 
Ustne LD50 891 mg/kg (szczur) 
Skórne LD50 > 2000 mg/kg (królik) 

 Działanie żrące/drażniące na skórę Powoduje poważne oparzenia skóry, może wystąpić reakcja alergiczna 

 
Poważne uszkodzenie oczu / działanie 

drażniące na oczy 

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Obrzęk rogówki, może nasilić 

widzenie niebieskiej poświaty lub mgły wokół źródeł światła. Jest to 

zjawisko przejściowe, nie są znane jego skutki resztkowe. Opary 

produktu, jeśli zostaną wchłonięte z atmosfery przez tkankę oka, mogą 

powodować rozmycie ostrości widzenia (obrzęk rogówki). 
Może powodować podrażnienie oczu 

 
Działanie uczulające na drogi  
oddechowe/skórę 

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
Podane dawki i stężenia dla składników produktu: 
Alkohol benzylowy: 
Droga narażenia: Skóra 
Gatunek: Świnka morska 
Wynik: Nie powoduje podrażnienia skóry 
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3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina (Dyrektywa ds. testów 

406 OECD): 
Droga narażenia: Skóra 
Gatunek: Świnka morska 
Ocena: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
Wynik: Powoduje uczulenie 

 
Działanie mutagenne na komórki  
rozrodcze 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji dla mieszaniny  nie są 

spełnione. 
 

 

Podane dawki i stężenia dla składników produktu: 
Alkohol benzylowy: 
Genotoksyczność in vivo 
Sposób podania dawki: Zastrzyk dootrzewnowy 
Dawka: 200 mg/kg 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 474 OECD 
Wynik: negatywny 

 
 

Działanie rakotwórcze 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny  nie są 

spełnione. 
Podane dawki i stężenia dla składników produktu: 
Alkohol benzylowy: 
Gatunek: Szczur, samce i samice 
Sposób podania dawki: Doustnie 
Czas ekspozycji: 103 tygodnie 
Dawka: 400 mg/kg 
Częstotliwość zabiegów: 5 dziennie 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 453 OECD 
Wynik: negatywny 

 Działanie na rozrodczość 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny  nie są 

spełnione. 
Alkohol benzylowy: 
Wpływ na rozwój płodu 
Gatunek: Mysz, samica 
Sposób podania dawki: Doustnie 
Ogólna toksyczność u matek: Najniższy poziom obserwowalnych efektów 

negatywnych: 550 mg/kg wagi ciała 
Wynik: Bez wpływu teratogennego 
 

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina (CAS2855-13-2): 
Gatunek: Szczur, samica 
Sposób podania dawki: Doustnie 
Ogólna toksyczność u matek: Poziom braku obserwowanych skutków: 50 

mg/kg wagi ciała 
Metoda: Dyrektywa ds. testów 414 OECD 
Wynik: Bez wpływu teratogennego 

 
Działanie toksyczne na narządy 

docelowe – narażenie jednorazowe  
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji dla mieszaniny  nie są 

spełnione 

 
Działanie toksyczne na narządy 

docelowe – narażenie powtarzane  
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji dla mieszaniny  nie są 

spełnione 

 Zagrożenie spowodowane aspiracją 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszaniny  nie są 

spełnione 

mailto:bau@bautech.pl


Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830 

STAUBER EP 400 - komponent B  
numer                        MSDS-0121052011 
data sporządzenia     21.05.2011 
data aktualizacji       16.07.2020 
strona 11 z 16 

 

BAUTECH Lickiewicz Sp. J. 
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno  
Zakład produkcyjny 02: 
ul. Brzozowa 10, 26-680 Wierzbica 

Sekcja 12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 Informacje ogólne  

  Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny. Patrz sekcja 2 
12.1 TOKSYCZNOŚĆ  

  

Brak dostepnych danych dla produktu. 
Podane dawki i stężenia dla składników produktu: 
Alkohol benzylowy: 
Brak dostępnych danych dla produktu. 
EC50/0,5 h 71,4 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (IUCLID) 
EC50/24 h 400 mg/l (Daphnia magna) (IUCLID) 
EC50/48 h 230 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202) 
IC50/72 h 700 mg/l (algae (Pseudokirchneriella subcapitata)) (OECD 201) 
LC50/96 h 10 mg/l (lepomis macrochirus) (IUCLID), 460 mg/l 

(pimephales promelas) (OECD 201) 
NOEC (21 d) 51 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211) 
 

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina (CAS2855-13-2): 
EC10/18 h 1120 mg/l (Pseudomonas putida) 
EC50/48 h 400 mg/l (Daphnia magna) ) (OECD 202) 
LC50/96h 110 mg/l (Leuciscus idus) 
ErC50/72h > 50 mg/l (algae - Scenedesmus subspicatus) 
m-fenylenobis(metyloamina) (MXDA) (CAS1477-55-0): 
EC50/48 h 15,2 mg/l (Daphnia magna) ) (OECD 202) 
EC50/72 h 20,3 mg/l (algae – Selenastrum capricornutum) (OECD 201) 
 

Kwas 2-hydroksybenzoesowy (kwas salicylowy) (CAS69-72-7): 
EC50/48 h 870 mg/l (Daphnia magna ) (OECD 202) 
EC50/72h > 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) 
LC50/96h 1380 mg/l (Pimephales promelas) 

12.2 TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU 

  

Brak dostępnych danych dla produktu. 
Alkohol benzylowy: 
Łatwo biodegradowalny: biodegradacja 95 - 97% / 21 d (OECD 301A) 

12.3 ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI 

  

Brak dostępnych danych dla produktu. Na podstawie współczynnika 

podziału n-oktanol/woda składników, nie należy oczekiwać znaczącej 

akumulacji produktu w organizmach żywych. 
Alkohol benzylowy: 
BCF: 1,37 
log P(o/w): 1,05 

12.4 MOBILNOŚĆ W GLEBIE 

  

Brak dostępnych danych dla produktu. 
Alkohol benzylowy: 
Współczynnik podziału gleba/woda (KOC): 5 - 15 

12.5 WYNIKI OCENY PBT i vPvB 

  

Produkt nie został przebadany – ocena PBT/vPvB nie jest konieczna. 

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT i vPvB 

zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH 
12.6 INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA 

  
Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Nie dopuścić do 

przedostania się do gruntu lub gleby. 
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Sekcja 13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

 Informacje ogólne  

  
O ile to możliwe ograniczyć lub wyeliminować powstawanie odpadów. 

Przestrzegać środki ostrożności określone w sekcji 7 i sekcji 8. 
13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW   

 Klasyfikacja odpadów 

Odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych 

w obowiązujących przepisach (Rozporządzenie Ministra Środowiska  

w sprawie katalogu odpadów). 

Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, 

końcowy użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać 

właściwy kod. 

 
Postępowanie z odpadowym  
produktem 

Małe ilości mogą być umieszczane na składowiskach zgodnie 

z odpowiednimi przepisami lokalnymi. Większe ilości suchego lub 

utwardzonego produktu składować zgodnie z zaleceniami odpowiednich 

władz.  
Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem 

Ochrony Środowiska. Duże ilości odpadowego produktu unieszkodliwiać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach.).  
08 04 09 Kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub 

inne niebezpieczne substancje. 

 
Postępowanie z odpadami 

opakowaniowymi 

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych 

przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
15 01 04 Opakowania z metali. 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

Sekcja 14.  INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

14.1 NUMER UN 
  2735 
14.2 PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN 

  
AMINY, CIEKŁE, ŻRĄCE, I.N.O., (m-fenylenobis(metyloamina) 

(MXDA), izoforonodiamina (IPD)) 
14.3 KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE 
  8 

14.4 GRUPA PAKOWANIA 
  III 
14.5 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
  - 
14.6 SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKOW 

  

Wyrób należy przewozić krytymi środkami transportu z zachowaniem 

obowiązujących przepisów transportowych. Opakowania z wyrobem 

należy zabezpieczyć przed przemieszaniem się w czasie transportu, 

wpływami atmosferycznymi, chłodem i nasłonecznieniem 
14.7 TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM II DO KONWENCJI MARPOL 73/78 I KODEKSEM 

IBC 
  Brak danych 
 Dodatkowe informacje dla transportu lądowego (RID, ADR) 

 
Transport drogowy i kolejowy - 

ADR/RID 

UN 2735; AMINY, CIEKŁE, ŻRĄCE, I.N.O., (m-

fenylenobis(metyloamina) (MXDA), izoforonodiamina (IPD)) 8; III ; 

Nr zagrożenia ADR/RID : 80 

mailto:bau@bautech.pl
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Nalepka: nr.8 

 

 Transport morski – IMDG 

UN number: 2735 
Class: 8 
Label: 8 
Packaging group: III 
Marine pollutant: No 
EmS: F-A, S-B 
Proper technical name: AMINY, CIEKŁE, ŻRĄCE, I.N.O., (m-

fenylenobis (metyloamina) (MXDA), 
izoforonodiamina (IPD)) 

 Transport lotniczy - ICAO/IATA 

UN number: 2735 
Class: 8, Label: 8 
Packaging group: III 
Proper technical name: AMINY, CIEKŁE, ŻRĄCE, I.N.O., (m-

fenylenobis(metyloamina) (MXDA), izoforonodiamina (IPD)) 
 

Sekcja 15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI I MIESZANINY 
 

1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn.zm. 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 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 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 

z późn.zm.). 

3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 

w zakresie chemikaliów (REACH) z późn. zm. 

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2018 r. poz. 

143). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 

z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1488). 

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 

ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173). 

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

9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 169). 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 992). 

11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity 

Dz.U.2018, poz. 150). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 Nr 0, poz. 

1923). 

Informacja uzupełniająca  

Zakaz/ ograniczenie:  

REACH - Ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i 

wyrobów (Załącznik XVII) 3.  

REACH - lista kandydatów substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC ) (Artykuł 59): żaden ze składników nie 

jest na liście (=>0,1%).  

REACH - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielenia zezwoleń (załącznik XIV): nie dotyczy.  

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE: Zawartość LZO (g/L), stan przy 

dostawie: < 500 g/l 

Podkategoria zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE: Pokrycia jakościowe dwuskładnikowe do szczególnych zastosowań 

końcowych, Dopuszczalna granica VOC: 500 g/l  

Dane do wytycznych 2012/18/UE (SEVESO III): E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego 

15.2 OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO 
  Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie jest wymagana dla mieszaniny 
Sekcja 16.  INNE INFORMACJE  

 

Znaczenie zwrotów i skrótów wymienionych w karcie: 

Treść zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwroty H) z punktu 3 karty charakterystyki 

Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, kategoria 4 

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu 

Skin Corr. 1A – Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1A 

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Skin Sens. 1 - Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Eye Dam. 1- Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu 

Aquatic Chronic 3 – Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, toksyczność przewlekła kategoria 3 

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe 

Treść pozostałych zwrotówskazujących rodzaj zagrożenia 

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, 

którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności 

mailto:bau@bautech.pl
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zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń 

NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 

NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 

SVHC – substancje wzbudzające szczególnie duże obawy 

vPvB (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

DL50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przeziale 

czasowym  

CL50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym 

przedziale czasowym  

CE50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej 

wartości  

BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia 

w wodzie w stanie równowagi  

 

ADR - umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. 

Agreement on Dangerous Goods by Road)  

RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the 

International Transport of Dangerous Goods by Rail)  

IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)  

IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association)  

CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service  

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, 

w szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 

(EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych 

Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji 

chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers"  

Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, 

pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina lub 

przedmiot 

 

Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na poziomie wiedzy dotyczącym omawianej mieszaniny w momencie 

określonym datą i są one podane w dobrej wierze. Podane zostały jedynie jako wskazówki dotyczące bezpiecznego 

stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i usuwania na wypadek niezamierzonego uwolnienia do 

środowiska i nie mogą być traktowane jako gwarancje jakościowe produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie 

zwalnia użytkownika mieszaniny z przestrzegania przepisów prawnych, administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny 

pracy mających tu zastosowanie. 

 

Klasyfikacji mieszaniny dokonano metodą obliczeniową na podstawie obowiązujących aktów prawnych 

wymienionych w sekcji 15.1 oraz dostępnych danych dla substancji od dostawców surowców. 
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Aktualizacja: 

na podstawie aktualizacji danych od producentów surowców 

 

Koniec karty charakterystyki 

Koniec karty charakterystyki 
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