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1.  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU ORAZ FIRMY / PRZEDSIĘBIORSTWA

Identyfikacja produktu : Pasta.
Identyfikacja firmy : Patrz dystrybutor.
Nazwa handlowa : greenteQ A-Acryl
Zastosowanie : Przemysłowy.

2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Główna droga ekspozycji : Kontakt z oczami.
Objawy związane ze stosowaniem
- Wdychanie : Nie przewidywane istotne zagrożenia inhalacyjne w warunkach normalnego

użytkowania.
- Kontakt ze skórą : Raczej nie stanowi większego zagrożenia dla skóry w spodziewanych warunkach

normalnego użycia.
- Kontakt z oczami : Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bezpośredni kontakt z oczami wywoła ich

nieznaczne podrażnienie.
- Spożycie : Raczej nie stanowi większego zagrożenia w razie spożycia w spodziewanych

warunkach normalnego użycia.

3.  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa substancji Zawartość Nr CAS / Nr WE / Nr indeksu Symbol(e) Zwrot(y) R

Methylisothiazolinon : 0.005   0.01 % 2682-20-4 / 220-239-6 / ----- C N 20/22-34-43-50

Sodium hydroxide : 0.05   0.06 % 1310-73-2 / 215-185-5 / 011-002-00-6 C 35

tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis( : 0.005   0.01 % 5395-50-6 / 226-408-0 / -----
hydroxymethyl)imidazo(4,5-d)
imidazool-2.5(1H,3H)-dio

4.  PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc
- Wdychanie : Zapewnić oddychanie świeżym powietrzem.
- Kontakt ze skórą : Dokładnie umyć skórę łagodnym mydłem i wodą.
- Kontakt z oczami : Natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie wystąpienia złego samopoczucia

lub podrażnienia zwrócić się do lekarza.
- Spożycie : Wypłukać usta.

5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Klasa palności : Niepalny.
Środki gaśnicze : Można stosować wszystkie środki gaśnicze.

6.  POSTĘPOWANIE W RAZIE NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności : Ekipę sprzątającą wyposażyć w odpowiednią ochronę. Może być konieczne
zastosowanie sprzętu przeznaczonego do ochrony dróg oddechowych.

Metody uprzątania : Na lądzie zamieść lub przenieść łopatą do odpowiednich pojemników.
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7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

Środki ostrożności przy obchodzeniu się : Nie dopuszczać do niepotrzebnej ekspozycji.
z materiałem i jego przechowywaniu
Przechowywanie : Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Obchodzenie się z materiałem : Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne

eksponowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem.

8.  KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Środki ochrony indywidualnej
- Ochrona dróg oddechowych : W normalnych warunkach użycia przy odpowiedniej wentylacji nie zaleca się

stosowania specjalnego sprzętu przeznaczonego do ochrony dróg oddechowych.
- Ochrona rąk : W przypadku wielokrotnego lub przedłużonego kontaktu nosić rękawice.
- Ochrona skóry : W normalnych warunkach użycia nie zaleca się stosowania specjalnej odzieży/

sprzętu przeznaczonego do ochrony skóry.
- Ochrona oczu : Gogle.
- Spożycie : Podczas używania nie jeść, nie pić ani nie palić.

9.  WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Stan skupienia w temp. 20?C : Pasta.
Zapach : Charakterystyczny.
Rozpuszczalność w wodzie : Nierozpuszczalny.

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Niebezpieczne produkty rozkładu : W normalnych warunkach nieobecne.
Niebezpieczne właściwości : W normalnych warunkach nieobecne.

11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

LD50 u szczura po podaniu doustnym [ : Dane niedostępne.
mg/kg]

12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

LC50 po 96 h - ryby [mg/l] : Dane niedostępne.

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Ogólny : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie w lokalnymi/ogólnokrajowymi przepisami.

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Informacje ogólne : Nie sklasyfikowany.

15.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Symbol(e) : Brak.
Zwrot(y) R : Brak.
Zwrot(y) S : Brak.

VBH HOLDING AG W nagłych wypadkach : +49 (0) 89 19 240
SIEMENSSTRAßE 38  70825  KORNTAL-MÜNCHINGEN  DEUTSCHLAND



Strona : 3KARTA CHARAKTERYSTYKI
Wydanie poprawione nr : 31907/2006/WE Data : 18/3/2009

greenteQ A-Acryl Zastępuje : 27/1/2009

www.lisam.com

16.  INNE INFORMACJE

Treść zwrotów R w §2 : R20/22 : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R34 : Powoduje oparzenia.
R35 : Powoduje poważne oparzenia.
R43 : Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R50 : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Treść i format niniejszej karty charakterystyki są zgodne z dyrektywą Komisji 1907/2006/WE.

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki
uzyskaliśmy ze źródeł naszym zdaniem wiarygodnych.  Nie dajemy jednak żadnej gwarancji, w sposób dorozumiany bądź jawny,
że podane informacje są poprawne.  Warunki lub metody obchodzenia się z produktem, jego przechowywania, stosowania i
usuwania znajdują się poza naszą kontrolą i mogą nie być nam znane.  Z tego i innych powodów nie bierzemy odpowiedzialności
oraz całkowicie zrzekamy się odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich strat, szkód czy kosztów poniesionych w związku z
obchodzeniem się z produktem, jego przechowywaniem, używaniem czy usuwaniem.  Niniejszą kartę charakterystyki substancji
niebezpiecznej opracowano wyłącznie dla tego produktu, w związku z tym nie należy jej odnosić do innych produktów.  Jeżeli
niniejszy produkt stanowi składnik innego produktu, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji
niebezpiecznej mogą nie mieć zastosowania.

Koniec dokumentu
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