Data wystawienia: 10.07.2013 r.

Wersja: 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI
[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:

1.2

SPOIWA CYNOWO OŁOWIOWE Z TOPNIKIEM ŻYWICZNYM

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: druty lutownicze cynowo ołowiowe z topnikiem rdzeniowym. Do
lutowania miękkiego ręcznego i automatycznego.
Zastosowania odradzane: nie określono.

1.3

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dostawca:

Cynel Unipress Sp z o.o.

Adres:

ul. Białołęcka 231B, 03-253 Warszawa

Telefon/Fax:

22 519 29 48/ 22 519 29 46

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:
1.4

biuro@theta-doradztwo.pl

Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
S ek cj a 2 : I d e n t y f i k a c j a z a g r o ż e ń

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrożenia dla człowieka
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka.
Zagrożenia dla środowiska
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.
Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych
Nie ma.

2.2

Elementy oznakowania
Znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie
Nie ma.
Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie
Nie ma.
Określenia rodzaju zagrożenia
Nie ma.
Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z mieszaniną

2.3

Nie ma.
Inne zagrożenia
Ołów w postaci metalicznej nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Istnieje jednak
niebezpieczeństwo zatrucia ołowiem przy jego przetwarzaniu. Wydzielające się w procesach
lutowania dymy i pary ołowiu działają szkodliwie i drażniąco na układ oddechowy. Związki ołowiu,
takie jak tlenki i stopy, mają działanie trujące i mutagenne, mogą kumulować się w organizmie oraz
upośledzać płodność.
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII REACH.
Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.
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Sekcja 3:
3.1

Substancje
Nie dotyczy.

3.2

Mieszaniny

Skład/informacja o składnikach

Spoiwo

cyna [%]

ołów [%]

Sn63Pb37

63

37

Sn60Pb40

60

40

Sn50Pb50

50

50

Sn40Pb60

40

60

Cyna (Sn)
Numer CAS:
Numer WE:
Numer rejestracji właściwej:
Klasyfikacja wg 67/548/EWG:

7440-31-5
231-141-8
substancja podlega przepisom okresu przejściowego
nie klasyfikowana jako niebezpieczna

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: nie klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie
Substancja z określoną na poziomie krajowym wartością dopuszczalnego stężenia w środowisku
pracy.
Ołów metaliczny (Pb)
Numer CAS:
7439-92-1
Numer WE:
231-100-4
Numer rejestracji właściwej:
substancja podlega przepisom okresu przejściowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: nie klasyfikowana jako niebezpieczna
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: nie klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie
Substancja z określoną na poziomie krajowym wartością dopuszczalnego stężenia w środowisku
pracy.
Kalafonia uwodorniona
Zakres stężeń:
< 2%
Numer CAS:
65997-06-0
Numer WE:
266-041-3
Numer rejestracji właściwej:
substancja podlega przepisom okresu przejściowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R36/37/38
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3 H335; Skin Irrit. 2 H315
Pełen tekst zwrotów R i H przytoczony został w 16 sekcji karty.
Sekcja 4:
4.1

Środki pierwszej pomocy

Opis środków pierwszej pomocy
Uwagi ogólne: w temperaturze pokojowej (poza zagrożeniami natury mechanicznej) spoiwo w postaci
metalicznej nie niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Jednak w procesie lutowania
główne zagrożenia to: wysoka temperatura, dymy i opary lutownicze.
W kontakcie ze skórą:
Drut: nie oczekuje się negatywnych skutków zdrowotnych. W przypadku wystąpienia narażenia
zanieczyszczone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem.
W procesie lutowania: możliwe oparzenie termiczne. Uszkodzoną skórę przemyć zimną wodą.
Założyć jałowy opatrunek. Skonsultować się z lekarzem.
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4.2

4.3

W kontakcie z oczami:
Drut: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje. Jednak w przypadku dostania się opiłków,
zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikać silnego strumienia wody
- ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Skonsultować
się z lekarzem okulistą.
W procesie lutowania: rozpryski ciekłego metalu mogą powodować oparzenia. Założyć jałowy
opatrunek. Natychmiast skonsultować się z lekarzem okulistą.
W przypadku spożycia: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje.
Po narażeniu drogą oddechową:
Drut: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje.
W procesie lutowania: w przypadku złego samopoczucia wyprowadzić poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić pomoc lekarską.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W kontakcie z oczami podczas lutowania: może powodować podrażnienie, zaczerwienienie,
łzawienie.
W kontakcie ze skórą podczas lutowania: może wywołać podrażnienie skóry, zaczerwienienie,
oparzenie, ból.
Po inhalacji dymów lutowniczych: dymy i pary lutownicze mogą powodować bóle i zawroty głowy,
podrażnienie dróg oddechowych.
Skutki narażenia: niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu
poszkodowanego.
Sekcja 5:

5.1

5.2

5.3

Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody, piana. Środek
gaśniczy dostosować do materiałów znajdujących się w pobliżu.
Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas spalania może uwalniać się toksyczne gazy, pary i dymy, zawierające trujące związki ołowiu.
Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem
strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym
obiegiem powietrza.

S ek cj a 6: P o s t ę p o w a n i e w p r z y p a d k u n i e z a m i e r z o n e g o u w o l n i e n i a d o ś r o d o w i s k a
6.1

6.2

6.3

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony
personel. Stosować środki ochrony indywidualnej.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia
Zebrać mechanicznie. Zebrany materiał przekazać do ponownego użycia lub potraktować jak odpady.
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6.4

Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami produktu – sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1

7.2

7.3

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Zapewnić właściwą wentylację podczas
procesu lutowania. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Unikać kontaktu z oczami
i skórą. Nie wdychać dymów powstających w procesach lutowania. Nieużywane opakowania trzymać
szczelnie zamknięte. Patrz także sekcja 8.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscu suchym
i dobrze wentylowanym. Trzymać z dala od silnych utleniaczy, kwasów i zasad. Przechowywać
o
w temperaturze 5-20 C. Dopuszczalny poziom wilgotności 20-80%. Trzymać z dala od żywności
i napojów.
Specyficzne zastosowanie(-a) końcowe
Druty lutownicze cynowo ołowiowe z topnikiem rdzeniowym. Do lutowania miękkiego ręcznego
i automatycznego.
Sekcja 8:

8.1

Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczące kontroli*
* podane paramtery dotyczą kontroli stężeń związków, wydzielających się w procesie lutowania
Specyfikacja
Cyna [CAS 7440-31-5] i jej związki
nieorganiczne - w przeliczeniu na Sn dymy i pyły
Ołów [CAS 7439-92-1] i jego związki
nieorganiczne - w przeliczeniu na Pb

NDS
2 mg/m

3

0,05 mg/m

3

NDSCh

NDSP

DSB

—

—

—

—

—

500 µg/l

1)

700 µg/l

2)

8 mg/l

3)

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z późn. zm., Dz. U. 1996, Nr 69. poz. 332 z późn. zm.
1)
Substancja oznaczana: ołów; materiał biologiczny: krew.
2)
Substancja oznaczana: Z-PP; materiał biologiczny: krew.
3)
Substancja oznaczana: kwas deltaaminolewulinowy; materiał biologiczny: mocz.

8.2.

Zalecane procedury monitoringu
Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu
oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na
danym stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem
warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do
warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte
w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Kontrola narażenia
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Należy zapewnić wentylację miejscową
każdego stanowiska pracy (ssawka nad miejscem wydzielania dymów) oraz wentylację ogólną
pomieszczenia. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu
pracy dokładnie umyć ręce.
Drut lutowniczy
Ochrona rąk i ciała – nie jest wymagana.
Ochrona oczu – nie jest wymagana.
Ochrona dróg oddechowych – nie jest wymagana.
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W procesie lutowania
Ochrona rąk i ciała – nosić rękawice ochronne i odzież ochronną, które mogą zapobiegać urazom
związanym z wysoką temperaturą stopionego lutu.
Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek
oznaki ich zużycia, uszkodzenia lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).
Ochrona oczu – w przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczy lub przy wysokim stężeniu dymów
zakładać okulary ochronne.
Ochrona dróg oddechowych – stosować ochronę dróg oddechowych w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartości NDS lub niewystarczającej wentylacji.
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki
ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich
konserwację i oczyszczanie.

Kontrola narażenia środowiska
Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów
wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności
z wymogami prawa o ochronie środowiska.
Substancje

Wartości odniesienia w powietrzu, uśrednione dla
okresu
jednej godziny
3

cyna

50 µg/m

ołów

3

5 µg/m

roku kalendarzowego

Dopuszczalne masy substancji, które
mogę być odprowadzane w
oczyszczonych ściekach
przemysłowych

3,8 µg/m

3

2 mg Sn/l

0,5 µg/m

3

0,5 mg Pb/l

Podstawa prawna: Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87; Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984 wraz z późn. zm.; Dz. U. 2012,
poz. 1031.

Sekcja 9:
9.1

9.2

Właściwości fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
stan skupienia:
ciało stałe
barwa:
szara, metaliczna
zapach:
bezwonny
próg zapachu:
nie oznaczono
wartość pH:
nie dotyczy
o
temperatura topnienia/krzepnięcia:
183÷240 C
początkowa temperatura wrzenia:
nie oznaczono
temperatura zapłonu:
nie dotyczy
szybkość parowania:
nie oznaczono
palność (ciała stałego, gazu):
nie palny
górna/dolna granica wybuchowości:
nie dotyczy
prężność par:
nie oznaczono
gęstość par:
nie oznaczono
3
gęstość względna:
8,4-8,8 g/cm
rozpuszczalność:
w wodzie nie rozpuszcza się
współczynnik podziału: n-oktanol/woda:
nie oznaczono
temperatura samozapłonu:
nie dotyczy
temperatura rozkładu:
nie oznaczono
właściwości wybuchowe:
nie wykazuje
właściwości utleniające:
nie wykazuje
lepkość:
nie dotyczy
Inne informacje
Brak dodatkowych badań.
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Sekcja 10:

Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność
Produkt reaktywny; reaguje z utleniaczami, nadtlenkami, kwasami i zasadami.
10.2 Stabilność chemiczna
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
W kontakcie z materiałami niezgodnymi reaguje gwałtownie, z wydzieleniem ciepła. W kontakcie
z kwasami i zasadami reaguje z wydzieleniem wodoru.
10.4 Warunki, których należy unikać
Unikać wilgoci.
10.5 Materiały niezgodne
Silne utleniacze, brom, trójfluorek chloru, azotan miedzi, azotan amonu, nadtlenek sodu i potasu,
nadtlenek wodoru, azotek sodu, chlor, kwasy, zasady.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak danych.
Sekcja 11:

Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Informacje dotyczące ostrych i/lub opóźnionych skutków narażenia zostały określone na podstawie
informacji o klasyfikacji produktu oraz/lub badań toksykologicznych
Toksyczność komponentów
Ołów
3
TCL0 (inhalacja, człowiek)
0,01 mg/m
TDL0 (doustnie, szczur)
790-1140 mg/kg
Związki ołowiu uszkadzają obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołują niedokrwistość,
głównie na skutek hamowania syntezy hemoglobiny krwinek czerwonych. Ołów gromadzi się w
ustroju, przeważnie w kościach, a także w nerkach i innych tkankach. Ostre objawy zatrucia mogą
wystąpić po kilkudniowym narażeniu na wysokie stężenia pyłu lub dymów przekraczające
dopuszczalne wartości NDS lub DSB. Do objawów narażenia należą: bóle jamy brzusznej, biegunka
poprzedzona zaparciem, utrata apetytu, metaliczny posmak w ustach, nudności, wymioty, zmęczenie,
bezsenność, osłabienie mięśni, bóle stawów, pobudliwość, bóle i zawroty głowy, podwyższenie
ciśnienia krwi. Może wystąpić anemia, uszkodzenie nerek, wątroby, żeńskich gruczołów płciowych
oraz centralnego systemu nerwowego. Związki ołowiu powodują silne podrażnienie i nadwrażliwość
układu oddechowego, uczucie duszności, krótki oddech i dolegliwości astmatyczne. Istnieje
niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
Cyna
W postaci pyłów lub dymów działa drażniąco. Może wywołać duszność, gorączkę, ogólne osłabienie,
poty, ustępujące bez leczenia (tzw. gorączka wywołana dymami metali). Pyły mogą powodować
mechaniczne podrażnienie spojówek z łzawieniem, bólem, przekrwieniem.
Toksyczność mieszaniny
toksyczność ostra
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie drażniące
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie żrące
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie uczulające
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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toksyczność dla dawki powtarzalnej
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
rakotwórczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
mutagenność
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Inne objawy narażenia
Po inhalacji dymów lutowniczych: dymy i pary lutownicze mogą powodować bóle i zawroty głowy,
trudności z oddychaniem, niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.
Sekcja 12:

Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność
Brak szczegółowych wyników badań toksyczności. Produkt nie został zaklasyfikowany jako
niebezpieczny dla środowiska. Jednak związki ołowiu, takie jak sole i tlenki działają toksycznie na
organizmy wodne.
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Nie ulega degradacji biologicznej.
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmach wodnych.
12.4 Mobilność w glebie
Produkt słabo mobilny w glebie i środowisku wodnym. Cięższy od wody, opada na dno i tam pozostaje.
Ryzyko absorpcji ołowiu przez organizmy wodne.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie oznaczono.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Produkt nie wpływa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.
Sekcja 13:

Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać
z odpadami komunalnymi ani do kanalizacji. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach.
Jeśli to możliwe, preferowany jest recykling. Zalecany sposób unieszkodliwiania odpadu:
przekształcenie termiczne.
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą
być przeznaczone do recyklingu.
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21, Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm.

Sekcja 14:

Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nie dotyczy.
SPOIWA CYNOWO OŁOWIOWE Z TOPNIKIEM ŻYWICZNYM

str. 7/9

Data wystawienia: 10.07.2013 r.

Wersja: 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrożenia dla środowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Nie dotyczy.
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.
Sekcja 15:

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 1018).
Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 445).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm.).
Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 21).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.).
Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 wraz z późn. zm.).
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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.
67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych.
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
453/2010/WE Rozporządzenie Komisji 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).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych.
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15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się
w mieszaninie.
Sekcja 16:

Inne informacje

Pełen tekst zwrotów R i H wymienionych w sekcji 3
R36/37/38
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
H319
Działa drażniąco na oczy.
H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H315
Działa drażniąco na skórę.
Wyjaśnienie skrótów i akronimów
NDS
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
NDSP
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
DSB
Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym
PBT
Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne
vPvB
Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
Eye Irrit. 2
Działanie drażniące na oczy kategorii 2
STOT SE 3
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategorii 3
Skin Irrit. 2
Działanie drażniące na skórę kategorii 2
Szkolenia
Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP
odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.
Dodatkowe informacje
Data wystawienia:
10.07.2013 r.
Wersja:
1.0/PL
Osoba sporządzająca kartę:
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez:
„THETA” Doradztwo Techniczne
Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz
doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego
produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego
postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy
THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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