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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa 

1.1.Identyfikator produktu                     

      nazwa handlowa:    Floculant  3550 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

środek adsorpcyjno- koagulacyjny do chemicznego uzdatniania wody, stosowany profesjonalnie w przemyśle 
do oczyszczania ścieków przemysłowych. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Köhler Technologie Systeme 

GmbH & Co.KG 

Remestr. 18 

58300 Wetter - Niemcy  Tel. 0049 2335 84530 -0   Fax. 0049 2335 84530 -10 

www.technologie-systeme.de 

1.4. Numer telefonu alarmowego  0049 2335 84530 -0   w godz. 8.00-16.00 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie (Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 
1272/2008) 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Skin Irrit 2 Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożeń 2 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe. Narażenie jednorazowe, kategoria zagrożeń 3 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 
Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna (Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG)  
       Xi                           DRAŻNIĄCY  
       R 41                             Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

2.2. Elementy oznakowania 

Mieszanina została oznakowana zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008     

Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Piktogramy     GHS05      GHS07          
 
 
Składniki niebezpieczne wymagające oznakowania: Ca(OH)2 – wodorotlenek wapnia 
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Zwroty-S  
S2       Chronić przed dziećmi. 
S22     Nie wdychać pyłu. 
S25     Unikać zanieczyszczenia oczu.  
S26     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S28     Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością... (cieczy określonej przez producenta). 
S36     Nosić odpowiednią odzież ochronną.  
S37     Nosić odpowiednie rękawice ochronne.  
S39     Nosić okulary lub ochronę twarzy. 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H315  Działa drażniąco na skórę. 
H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Zapobieganie 

P261 Unikać wdychania pyłu rozpylonej mieszaniny. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.. 
Reagowanie : 

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. 

P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarska 

P312  W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem 
 
Przechowywanie:  

P405 Przechowywać w zamknięciu  
Usuwanie: 

P501 Zawartość/pojemnik usunąć przez upoważnionego odbiorce odpadów  

2.3. Inne zagrożenia 

Produkt nie zawiera składnikowy spełniających kryteria PBT lub vPvB 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.2. Mieszaniny 
Mieszanina związków nieorganicznych, warstwowe silikaty, polimery, sole mineralne 
Wszystkie występujące w tym produkcie komponenty, są zawarte w spisie EINECS 
 
Nazwa 
substancji    

CAS-nr          EINECS-nr  
(WE -nr)       

Zawartość  
[%]      

Nr-
Rejestr.      

Symbol        Zwroty -R Zwroty-H 

wodorotlenek 
wapnia 
(wapno 
gaszone) 

1305-62-0     215-137-3 >=15 %          ----------- --------- R 41 H318 

 

Siarczan glinu 
(Aluminii 
sulfas) 

16828-12-9 233-135-0           >= 40 %          ----------- ----------- R 37/38, R 41 H318 
H318 
H335 

*Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w pkt.16 
 
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
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Następstwa wdychania: 

 Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 
ciepło i spokój. 

 W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską 

Następstwa połknięcia: 

 Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody. 

 Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia.  

 W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło. 
Kontakt z oczami: 

 Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 
minut, przy wywiniętych powiekach. 

 Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem. 
 W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarza okulisty.  

             

 Kontakt ze skórą: 
 Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością 

wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. 
 W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.  

Dalsze informacje: 
przy uszkodzeniu błonek, możne być konieczne płukanie żołądka. Możliwe są konieczne, zapobiegawcze 
działania przeciwko szokowi ciśnieniowemu, problemami oddechowymi i skurczami. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Brak danych. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 

W miejscu pracy powinny znajdować się i być dostępne środki umożliwiające natychmiastowa pomoc. 
Natomiast osoby udzielające pierwszej pomocy powinny używać rękawiczek medycznych. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Środek jest produktem niepalnym. W czasie gaszenia pożaru należy dostosować środki gaszące do otoczenia, 
pomieszczenia i warunków (strumien wody,dwutlenek wegla CO2, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, 
rozpylona mgla). 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Mieszanina stała,  wrażliwa na wilgoć. 

Produkty spalania: Podczas działania wysokich temperatur wytwarzają się tlenki siarki. 

Mieszaniny wybuchowe: nie dotyczy 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Przy gaszeniu pożarów w sąsiedztwie należny stosować standardowe metody gaszenia pożarów 
chemicznych. 
Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru. 
Pyły i opary strącać rozproszonymi strumieniami wody. W razie gaszenie pożaru woda należy uważać aby 
woda po gaszeniu nie dostała się do kanalizacji ani do rzek, jezior. 
Sprzęt ochronny strażaków: 
Pełne wyposażenie ochronne. 
Aparaty izolujące drogi oddechowe 
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice ochronne, 
szczelne okulary ochronne oraz ochronę dróg oddechowych (w razie potrzeby). W przypadku wydostania się  większej 
ilości mieszaniny, ostrzec osoby znajdujące się w bezpośrednim miejscu awarii i nakazać im opuszczenie miejsca awarii. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 
Odizolować (jeżeli jest to możliwe) cieki wodne w obszarze miejsca uwolnienia substancji. Zabezpieczyć miejsce 
wystąpienia awarii i natychmiast przystąpić do jej usunięcia. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 
Unikać wdychania pyłów. 
Zbieranie rozsypanej mieszaniny może być dokonywane ręcznie lub mechanicznie, w tym przy użyciu odkurzaczy 
przemysłowych. Zebrany nie zanieczyszczony środek umieścić w opakowaniu zastępczym — nadaje się on do 
dalszego użycia.  
Zebraną zanieczyszczona mieszaninę umieścić w opakowaniach zastępczych i skierować do utylizacji. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Ochrony osobiste: sekcja 8 
Metody unieszkodliwiania: sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Zalecenia podczas wykonywania czynności z mieszaniną: 

 Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

 Unikać wdychania pyłów. 

 Dbać o należytą wentylacje w miejscu pracy. 

 Zapobiegać zrzutom do otoczenia. 

 Zapobiegać gromadzeniu się pyłów. 
Stosować przepisy ogólne odnośnie przemysłowej higieny pracy. 

 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 

 Zanieczyszczone ubranie wymienić. Wyprać przed ponownym użyciem. 

 Dokładnie umyć ręce i i twarz wodą po użyciu/w przerwach w pracy. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 

Pomieszczenia magazynowe muszą być przystosowane do przechowywania niebezpiecznych produktów 
chemicznych jak również należycie wentylowane. 

Pojemnik/opakowanie przechowywać szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od żywności i napojów. 
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią. 
Zawsze używać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania. 
Z otwartymi pojemnikami należy postępować bardzo ostrożnie, by nie dopuścić do rozsypania zawartości. 
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Przed użyciem środka zapoznać się bardzo dokładnie i ze zrozumieniem ze wszystkimi środkami 
bezpieczeństwa.  
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak danych 
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi 
zmianami. 

                SUBSTANCJA                IDENTYFIKATOR                       NDS 3[mg/m3]              NDSCh[mg/m3]              NDSP[mg/m3] 

wodorotlenek wapnia              Indeks ---                                     3                                     10                        ------- 

                                           CAS 1305-62-0 

                                                            WE  215-137-3 

8.2.  Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli Wydajna i należyta wentylacja na stanowiskach pracy. 
Indywidualne środki ochrony, 

   
 
Ochrona oczu lub twarzy: okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005.  
Ochrona skóry - ochrona rąk: podczas używania produktu stosować rękawice ochronne zgodnie z normą 
EN 374.  
Ochrona przeciw zanurzeniowa: materiał: kauczuk nitrylowy; grubość min.:>0,50 mm, czas przełomu: 480 min. 
Ochrona przeciwbryzgowa: materiał: kauczuk nitrylowy; grubość min.:>0,50 mm, czas przełomu: 480 min 
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia oznak ich 
zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, 
kształcie).Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach różniących 
się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w UE. To zalecenie jest 
jedynie wskazówką i musi zostać zweryfikowane przez specjalistę z zakresu BHP zaznajomionego z 
konkretnym, spodziewanym użyciem przez klienta. 
Nie należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
Ochrona ciała: podczas pracy z chemikaliami używać ubrań ochronnych z certyfikatem CE. 
Ochrona dróg oddechowych: w normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. 
W przypadku zagrożenia w atmosferze oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować należy ochronę 
dróg oddechowych z zastosowaniem filtrów kategorii FFP 2 zgodnie PN-EN 149:2001. 
Kontrola narażenia środowiska: nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska. 
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny. 
Stosować się do odpowiednich praktyk higieny osobistej. 
 
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
(Nie dotyczy specyfikacji produktu) 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 
Wyglad w warunkach normalnych – ciało stale, rozdrobnione do postaci pylu 
Barwa Jasnoszara do bezowej 
Zapach Bez zapachu/neutralny 
pH (10g/l) w temp 20

o
C 6,0-8,0 

Temp topnienia/krzepnięcia-zakres Nie dotyczy 
Temp. wrzenia  - zakres Nie dotyczy 
Temp. zapłonu/samozapłonu Nie dotyczy 
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Górna/dolna granica 
palności/wybuchowości 

Nie dotyczy 

Gęstość 2,2 g/cm
3 

Gęstość nasypowa 700g/dm
3 

Właściwości utleniające Nie dotyczy 
Rozpuszczalność w wodzie Niemal całkowicie rozpuszczalny 
Lepkość Nie dotyczy 
Próżnia 1,0 

9.2. Inne informacje 

Inne dane fizyko-chemiczne nie zostały określone     
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie 

10.2. Stabilność chemiczna 

Mieszanina jest stabilna chemicznie (w zakresie temp. 0
o
C -40

o
C) przy prawidłowym zastosowaniu 

 i przechowywaniu. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie sa znane. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Brak 

10.5. Materiały niezgodne 

Silne substancje utleniające, silne kwasy i silne zasady. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Nie wystepuja w przypadku zgodnego postępowania z przeznaczeniem. 

w normalnych warunkach                         - brak  
w czasie pożaru      - brak 
niebezpieczeństwo wybuchu                    - nie dotyczy  
zagrożenie pożarowe       - nie dotyczy  

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Zagrożenia (zwroty-R ) i zalecenia bezpieczeństwa  (zwroty –S) opisane w pkt 16. 
Ostra toksyczność (badania toksyczności) 

-doustnie LD 50 ( szczury)  >5000 mg/kg 
-naskornie LD 50 (króliki)    > 4000mg/kg 

Działanie drażniące - Działa drażniąco na skórę. 
Działanie żrące - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
Działanie uczulające - Nie dotyczy. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe — narażenie jednorazowe -może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych. 
Działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczość - Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, 
mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości.  
Działanie miejscowe -Drogi narażenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność ostra 

Dla mieszaniny – brak danych 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Łatwo ulega biodegradacji. Poprzez procesy abiotyczne (np. flokulacja, adsorpcja) latwo odzdielany/usuwalny 
z wody wraz z osadem. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Nie jest spodziewana 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak danych 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt nie zawiera składnikowy spełniających kryteria PBT lub vPvB  zgodnie z kryteriami EU 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak danych 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczyć należy do uprawnionych przedsiębiorstw do 
przerabiania/przetwarzania/utylizowania w/w odpadów. 
Kod odpadu określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi 
zmianami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 
poz. 1206). 

Kod odpadu produktu: 

06 03 14  Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13. 

Kod odpadu opakowania: 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
                                                                                         ADR/RID IMGD                    IATA 

 14.1. Numer UN (numer ONZ) ---  --                                    --- 
 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                       --                       --                     --- 
 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  --      --- — 

Kod klasyfikacyjny  --  --  --- 
Nalepka ostrzegawcza nr  --   ----  --- 

 14.4. Grupa pakowania  ------                                                               --     --- 
 14.5. Zagrożenia dla środowiska nie nie               nie 
 14.6. Szczególne środki ostrożności dla Nie dotyczy 

użytkowników 
 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem Nie dotyczy 

          II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji  
i mieszaniny 
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Karta charakterystyki została opracowana na podstawie: 

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 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. 

 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakow 
nia substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/VVE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3) 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

 Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 
25.04.2012, poz. 445). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  

        środowisku pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 
30.09.2007r. (Dz.0 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 
29.07.2010 (Dz.0 141 poz.950); zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.0 274 poz.1621); 

 Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
 Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 

poz.1206). 
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 

poz. 638); 
 Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego  

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, 
poz. 86) z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)  

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 Brak danych 

SEKCJA 16: Inne informacje 

16.1. Pełny tekst zwrotów – R, zwrotów-H i zwrotów-S 

R 37/38 działa drażniąco na drogi oddechowe i skore  
R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu  

 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 

S2 Chronić przed dziećmi. 
S22 Nie wdychać pyłu. 
S25 Unikać zanieczyszczenia oczu.  
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością... (cieczy określonej przez producenta). 
S36 Nosić odpowiednią odzież ochronną.  
S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.  
S39 Nosić okulary lub ochronę twarzy. 
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16.2. Dalsze informacje                                                    
Organ wystawiający kartę charakterystyki  patrz sekcja 1. pkt. 1.3 

 
Osoba kontaktowa                                        Klaus Köhler,  patrz sekcja 1. pkt. 1.3./1.4. 

 

Zalecane ograniczenia w stosowaniu: 

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego 
Porady szkoleniowe 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki 
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 

 numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS), 
 numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS). 
 numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP) 
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, 
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
 

Inne źródła informacji 
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
ESIS European Chemical Substances Information System  
ECHA Website 
 
Powyższe dane opierają się na dzisiejszym stanie wiedzy konfekcjonera substancji oraz producenta 
substancji, jednak nie mogą być one przyjmowane jako gwarancja właściwości  produktów i nie stanowią  
podstawy jakichkolwiek umownych stosunków prawnych. Informacje zawarte w karcie charakterystyki maja 
jedynie za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i 
ochrony środowiska. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
 
16.3. WYTYCZNE: 
 
Niniejsza karta została przygotowana zgodnie z następującymi wytycznymi :  
Klasyfikacja produktu zgodnie z metoda obliczeniowa dyrektywy 1999/45/WE do klasyfikacji pakowania  
i etykietowania preparatów niebezpiecznych. 
Klasyfikacja odpowiada aktualnej liście substancji w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG. 
Najwyższe dopuszczalne stężenia, zgodnie z TRGS 900 załączniku II do rozporządzenia REACH (WE)  
nr 1907/2006 


