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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: 
  Identyfikacja przedsiębiorstwa: 
1.1 Identyfikator produktu:  Stauber Aqua Creme 
 Numer rejestracji: Produkt jest zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z REACH 
   (Rozporządzenie (WE) 1907/2006) na podstawie załącznika IV lub V 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: 
 Zastosowanie zidentyfikowane: Krem iniekcyjny na bazie silanów 
 Zastosowanie odradzane: nie określono.  
 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
 Producent: Stauber Sp. z o.o. 
   90-562 Łódź 
   ul. Łąkowa 11 
   tel./fax. 42 639 53 05 
 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@immerbau.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
 998 lub 112 lub najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej, 999 (pogotowie medyczne); 
 Informacja toksykologiczna w Polsce +48 42 631 47 24 w godz. 7.00 – 15.00 
 Producent +48 509925310  
 
Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń  
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP. 

2.2. Elementy oznakowania: 

Symbol i znak ostrzegawczy 

      

GHS07 

Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia 

H315 
H319 

Działa drażniąco na skórę. 
Działa drażniąco na oczy 

Zwroty określające warunki 
bezpiecznego stosowania 

P264 
P280 
P305+P351+
P338 
 
P332+P313 
 
P362+P364 
 
P337+P313 

Dokładnie umyć po użyciu 
Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym 
użyciem. 
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
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Dodatkowe dane 
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej. 

Szczególne wskazówki o 
zagrożeniu dla człowieka i 
środowiska 

Przy zastosowaniu sposobem natryskiwania produktem mogą wystąpić 
podrażnienia przez krople organów oddechowych aerozolowe. 
Klient jest odpowiedzialny za stosowanie tego produktu w aerozolach. 
Aerozole są niebezpieczne i wymagają specjalistycznej wiedzy. 
Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania 
"Ogólnej wytycznej klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio ważnej 
wersji. 

2.3. Inne zagrożenia: 

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
· PBT: Nie ma zastosowania. 
· vPvB: Nie ma zastosowania. 

 
Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach 

 

Składniki niebezpieczne [%] wag. 

Klasyfikacja 

wg Rozporządzenia (WE) 1272/2008 [CLP] (*) Typ Uwagi 

Alkylsilane 50-80 Skin Irrit. 2, H315   

niejonowe środki powierzchniowo 
czynne (polimery) ≥1-<3% Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302   

Aminofunkcyjny polisiloksan 
(polymery) 

1-5% Skin Irrit. 2, H315   

 
Preparat zawiera: Zmodyfikowany związek silanu 
 
(*)Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16. 
 

 
Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy: 

Ogólnie 
Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć. Przy 
przedłużających się dolegliwościach wezwać lekarza. 

Wdychanie Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. 

Kontakt ze skórą Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać. 

Kontakt z okiem 
Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąć 
porady lekarza. 
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Spożycie 
Odwieźć do lekarza. Nie wywoływać wymiotów. Osobom poszkodowanym nic nie 
podawać. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym: 
Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 

 
Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

 

5.1. Środki gaśnicze: 

Odpowiednie środki gaśnicze  
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać 
strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu. 

Niewłaściwe środki gaśnicze Woda pełnym strumieniem. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 

Podczas pożaru mogą uwolnić się: 
Tlenki azotu (NOx) 
Tlenek węgla (CO)+ Dwutlenek węgla (CO2). 
W niektórych warunkach pożaru nie można wykluczyć śladów innych substancji trujących. 
Silicon dioxide (SiO2) 
Tlenki fosforu (np. P2O5) 

5.3. Informacje dla straży pożarnej: 

Specjalne wyposażenie ochronne: 
Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia. 
Inne dane: 
Zagrożone zbiorniki ochłodzić strumieniem wody. 
Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami. 

 
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 

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

Nosić ubranie ochronne. Osoby niezabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce. Ludzie powinni 
opuścić miejsce zagrożenia i przebywać w miejscu przewiewnym. Źródła zapłonu trzymać w bezpiecznej 
odległości. 
Dotrzymywać przepisów bezpieczeństwa ( patrz rozdział 7 i 8) 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 

Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał 
wiążący uniwersalny, trociny). Zadbać o wystarczające przewietrzenie. Materiał skażony usunąć jako odpad wg 
punktu 13. 

6.4. Odniesienie do innych sekcji: 

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7. 
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8. 
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13. 

 
Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 

Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. 
Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: 
Produkt może uwalniać etanol. 
Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę mogącą eksplodować 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności: 
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Stosować zbiorniki z poliolefinów. 
Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie składować w styczności ze środkami utleniającymi. 
Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: 
Chronić przed wilgotnym powietrzem i wodą. 
Chronić przed mrozem. 
Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 
Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu. 
Zalecana temperatura składowania: 5-30 °C 
Stabilne podczas magazynowania: 
Czas magazynowania: Stabilny przynajmniej przez 6 miesięcy, jeśli będzie właściwie magazynowany w 
oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 

7.3. Szczególne zastosowanie(a) końcowe: 

Karta techniczna produktu dostępna na stronie www.immerbau.pl 

 
Sekcja 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli: 

Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7. 
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: 
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod 
kątem warunków miejsca pracy. 
Wartości DNEL Wartości DNEL/DMEL nie są dostępne. 
Wartości PNEC Wartości PNEC nie są dostępne. 
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy. 

8.2. Kontrola narażenia: 
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Ogólne środki ochrony i 
higieny 

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz. 
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć. 
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy. 
Unikać styczności z oczami i skórą. 
Nie wdychać gazów/ par / aerozoli. 

Ochrona dróg oddechowych Ochrona dróg oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgły. 
Filtr A/P2 

Ochrona rąk 

Rękawice ochronne: 
Materiał, z którego wykonane są rękawice 
Kauczuk nitrylowy 
Kauczuk fluorowy (Viton) 
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych 
cech jakościowych i zmienia się od producenta do producenta. 
Zalecana grubość materiału: ³ 0.4 mm 
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice Wartość 
przenikania: poziom £ 6 (480 min) 
Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadają się rękawice z 
następujących materiałów: 
Kauczuk fluorowy (Viton) 
Kauczuk nitrylowy 
Nie nadają się rękawice z następujących materiałów: 
Kauczuk butylowy 
Kauczuk naturalny (lateks) 

Ochrona oczu Okulary ochronne 
Ochrona ciała Robocza odzież ochronna 

 
Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 
Forma W postaci pasty 
Kolor Biały 
Zapach Słaby, charakterystyczny 
Próg zapachu Nieokreślone. 
Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Nie jest określony. 

Początkowa temperatura 
wrzenia i zakres temperatur 
wrzenia 

Nie jest określony. 

Temperatura zapłonu > 65 °C 
Palność (ciała stałego, gazu) Nie ma zastosowania. 
Temperatura rozkładu Nieokreślone. 
Temperatura samozapłonu Produkt nie jest samozapalny 
Właściwości wybuchowe Produkt nie jest grozi wybuchem. 
Granice niebezpieczeństwa 
wybuchu: 
Dolna 
Górna 

 
 
Nieokreślone 
Nieokreślone 

Prężność par w 20 °C 23 hPa 
Gęstość w 20 °C ca. 1,0 g/cm3 

Gęstość względna Nieokreślone. 
Gęstość par Nieokreślone. 
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Szybkość parowania Nieokreślone. 
Rozpuszczalność w/ 
mieszalność z wodą 

W pełni mieszalny 

Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda 

Nieokreślone. 

Lepkość dynamiczna w 20 °C 5000 - 8000 mPas 
Lepkość kinetyczna Nieokreślone. 
9.2. Inne informacje: 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
 

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność: Patrz rozdział 10.3 „Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji” 

10.2. Stabilność chemiczna: 
Podczas hydrolizy może powstać etanol. Niestabilny pod wpływem wilgoci. 
Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu 
zgodnym z przeznaczeniem 

10.3. Możliwość 
występowania 
niebezpiecznych reakcji: 

Niebezpieczeństwo polimeryzacji. 
Reaguje z wodą, podstawowymi substancjami i kwasami. Reakcja powoduje 
powstawanie etanolu. 

10.4. Warunki, których należy 
unikać 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

10.5. Materiały niezgodne: Reaguje z silnymi czynnikami utleniającymi. 
Reaguje z mocnymi kwasami. 
Reaguje z mocnymi zasadami. 
Woda. 

10.6. Niebezpieczne produkty 
rozkładu: 

Etanol 

 

Sekcja 11.  Informacje toksykologiczne  
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: 
Toksyczność ostra w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: 
Ustne LD-50 >2.000 mg/kg (szczur) 
Działanie żrące/drażniące na 
skórę 

Działa drażniąco na skórę. 

Poważne uszkodzenie oczu/ 
działanie drażniące na oczy 

Działa drażniąco na oczy. 

Działanie uczulające na drogi 
oddechowe lub skórę 
 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Dodatkowe wskazówki 
toksykologiczne 

Produktu nie badano. Informacje zaczerpnięto z właściwości poszczególnych 
składników. Przy zastosowaniu metody natrysku i nie wystarczającej wentylacji 
może nastąpić znaczne podrażnienie organów oddechowych przez krople 
aerozolowe. Proszę bezwarunkowo wziąć pod uwagę rozdział. Najmniejsze ilości, 
które dostają się do płuc po połknięciu lub późniejszych wymiotach, mogą 
prowadzić do płuc obrzęk lub zapalenie płuc. 

Działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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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. 

Zagrożenie spowodowane 
aspiracją 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

 

Sekcja 12. Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność: Toksyczność wodna: 
LC-50 >50 mg/l (Kręgowce) 
 

12.2. Trwałość i zdolność do 
rozkładu: 

· Proces: OECD 302 B 
· Metoda analizy: spadek DOC (rozpuszczalność węgla organicznego). 
· Stopień eliminacji: > 80 % 
· Klasyfikacja: Łatwo usuwany z wody. 
· Inne wskazówki: Reaguje z wodą tworząc nierozpuszczalną żywicę. 

12.3. Zdolność do 
bioakumulacji: 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 

12.4. Mobilność w glebie: Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 

Skutki ekotoksyczne 
Zachowanie się w oczyszczalniach: 
EC-50 >100 mg/l (osad czynny) 
Eliminacja >80 % (OECD 302 B) 

Dalsze wskazówki 
ekologiczne 

Wartość CBS: 1660 mg/g 
Wartość BSB5: 30 mg/g 
Wskazówka AOX: Produkt nie zawiera halogenów organicznych, które mogłyby 
wpłynąć na poziom AOX. 
Zawiera zgodnie z recepturą następujące metale ciężkie i związki na podstawie 
Wytycznych Wspólnoty Europejskiej nr 2006/11/WE: Według receptury w wodzie 
odpadkowej nie ma metali ciężkich. 

Wskazówki ogólne Nie przeprowadzono badań ekotoksycznożci produktu. Podane informacje 
sporządzono na podstawie danych o substancjach o podobnej budowie lub 
podobnym składzie. 

12.5. Wyniki oceny 
właściwości PBT i vPvB: 

Nie ma zastosowania. 

12.6. Inne szkodliwe skutki 
działania: 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 

 

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody 

unieszkodliwiania produktu: 

Zalecenie: 
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do 
przedostania się do kanalizacji. Przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 
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odpadków specjalnych musi zostać odtransportowane do odpowiedniego punktu 
spalania odpadów specjalnych 
Opakowania nieoczyszczone: 
Opakowania zanieczyszczone należy dokładnie opróżnić. Po odpowiednim 
oczyszczeniu mogą być poddane ponownemu przetworzeniu. Jeśli recykling nie 
jest możliwy, należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków 
czystości. 

 

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu 
 

14.1. Numer UN (numer ONZ): brak 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: brak 

14.3. Klasa(y) zagrożenia w transporcie: brak 
14.4. Grupa pakowania: brak 
14.5. Zagrożenie dla środowiska: Nie ma zastosowania.  
14.6. Szczególne środki ostrożności dla 
użytkowników: 

Nie ma zastosowania. 

4.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do 
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: 

Nie ma zastosowania. 

 
Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i 
mieszaniny: 
Rady 2012/18/UE 
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście 
· Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3 
· Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II żaden ze składników nie znajduje się na liście 
· Przepisy poszczególnych krajów: 
· Informacie dotyczqce przepisów prawnych: 
Rozporządzenie Komisji UE nr.830/2015 z dnia 28.04.2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH), 
Rozporządzenie Komisji UE nr.453/2010 z dnia 20.05.2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH), 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji , oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów. 
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 (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L335/1 z dnia 31.12.2008r.) 
Rozporządzenie (WE) nr.273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie 
prekursorów narkotykowych. 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu 
prekursorami narkotyków pomiędzy wspólnotą a krajami trzecimi. 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
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detergentów. 
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 907/2006 - Rozporządzenie Komisji (WE) NR 907/2006 dnia 20 czerwca 
2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII 
Dz.U. 2011, nr 63, poz. 322 Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. 
Dz.U.2015 ,poz.675 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach. 
Dz.U. 2013, poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013,poz. 
888). 
Dz.U. 2014, poz. 1923. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów. 
Dz.U. 2011, nr 227, poz. 1367 i nr 244,poz.1454 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych. 
Dz.U. 2014 , poz. 817, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy. 
Dz.U. 2012, poz. 1018, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin. 
Dz.U. 2012, poz. 445. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. 
Dz.U.2012, .poz.688, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych , których opakowania wyposaża się w zamknięcia 
utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 
Dz.U.2012 ,poz. 601, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu 
oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub 
zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne. 
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86. z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. 
Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona. 
 

Sekcja 16. Inne informacje  
 

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości 
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. 
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Odnośne zwroty: 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Wydział sporządzający wykaz danych: Oddział ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów. 
Partner dla kontaktów: Bezpieczeństwo produktu 
Skróty i akronimy: 
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement 
Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation 
hazards, Denmark) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4 
Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2 
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1 
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2 

 
 

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie danych literaturowych, baz danych, własnych i/lub 
zleconych badań, danych zawartych w kartach charakterystyki surowców wchodzących w skład mieszaniny, 
obowiązujących przepisów oraz naszym doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu oraz 
jego zachowania we wszystkich możliwych sytuacjach. 
Do użytkownika należy ocena możliwości wykorzystania wyrobu w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 


