
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

KARTA CHARAKTERYSTYKI
SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

Nazwa produktu

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Polska

:

Wytwórca :

Numer telefonu właściwej
instytucji, do
skontaktowania, w razie
nagłego wypadku

:

E-mail : andrea.krause@akzonobel.com

1.1 Identyfikator produktu

Kod produktu : 5188-038151

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Użycie produktu : Przemysłowe powlekanie powierzchni drewnianych.

1.4 Numer telefonu alarmowego

Akzo Nobel Wood Coatings GmbH
Sikkens Wood Coatings
Düsseldorferstraße 96-100
D-40721 Hilden
Germany
Tel: +49 (0) 2103 77253
Fax: +49 (0) 2103 77242
Internet: www.sikkens-wood-coatings.com

Giftnotrufzentrale Berlin
Tel. +49 (0)30 30686790, (24 Stunden/Tag, jeder Tag, Jede Woche)

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez konsumentów.

CETOL WF 905 BASE TC

CETOL WF 905 BASE TC

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi
zmianami.

Klasyfikacja : Nie sklasyfikowany.

Dodatkowe ostrzeżenia : Zawiera Mixture of alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2H-
benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-
benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene). Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  Karta charakterystyki dostępna na
żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) 1907/2006 (REACH)

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2 Elementy oznakowania

2.3 Inne zagrożenia

Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.Określenie zagrożenia :

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2 Mieszaniny

Data wydruku : Strona: 1/92013-09-07.



CETOL WF 905 BASE TC5188-038151

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporządzenie (WE)

�r 1272/2008 [CLP]

�azwa chemiczna

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w części 8.

1-butoksypropan-2-ol WE: 225-878-4
CAS: 5131-66-8
Indeks: 603-052-00-8

5-10 Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

[1]

alkohol propylowy WE: 200-746-9
CAS: 71-23-8
Indeks: 603-003-00-0

1-5 F; R11
Xi; R41
R67

Flam. Liq. 2, H225
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

[1] [2]

Patrz Sekcja 16 -
pełny tekst
zadeklarowanych
wyżej Fraz-R.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dpouszczalne stężenie w środowisku pracy

Nie zawiera składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w niniejszym ustępie.

[3] Substancja PBT

[4] Substancja vPvB

Pełny tekst
powyższych uwag H
podano w punkcie 16.

Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub
etykietę. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Nie wywoływać wymiotów.

Kontakt ze skórą

Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Natychmiast przemywać oczy bieżącą wodą,
przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Należy natychmiast zwrócić
się po pomoc lekarską.

Zdjąć skażoną odzież i buty. Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem lub
stosować sprawdzony środek do mycia skóry. NIE wolno używać rozpuszczalników
ani rozcieńczalników.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wynieść na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany
personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen.

Spożycie

Wdychanie

Kontakt z okiem

:

:

:

:

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Ogólne W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują, należy zasięgnąć
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji stabilizowanej (położenie na boku)
i uzyskać pomoc lekarską.

:

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

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

Potencjalne ostre działanie na zdrowie

Wdychanie : Kontakt z produktami rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia.  Poważne
działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.:Spożycie

Kontakt ze skórą : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.:Kontakt z okiem

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Kontakt ze skórą

Spożycie

Wdychanie Brak konkretych danych.

Brak konkretych danych.

Brak konkretych danych.

:

:

:

Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.

Informacje dla lekarza W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie
objawów może być opóźnione.  Narażona osoba może wymagać nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

:

Data wydruku : Strona: 2/92013-09-07.



CETOL WF 905 BASE TC5188-038151

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
Szczególne sposoby
leczenia

Bez specjalnego leczenia.:

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Zaleca się: piana odporna na działanie alkoholu, CO2, proszki.

Nie używać strumienia wody.

Niebezpieczne produkty
rozkładu termicznego

Zagrożenia ze strony
substancji lub mieszaniny

Specjalne wyposażenie
ochronne dla strażaków

5.1 Środki gaśnicze

:

:

:

Stosowne środki gaśnicze :

Niewłaściwe środki
gaśnicze

:

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne działania
ochronne dla strażaków

:

Spalanie powoduje wytwarzanie gęstego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia.

Zamknięte pojemniki, wystawione na działanie ognia należy chłodzić wodą.
Zabezpieczyć przed przedostaniem się wycieków z pożaru do kanalizacji burzowej
lub cieków wodnych.

Może być potrzebny odpowiedni sprzęt do oddychania.

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: tlenek węgla, dwutlenek
węgla, dym, tlenki azotu.

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

Należy usunąć wszelkie źródła zapłonu i przewietrzyć pomieszczenie. Unikać
wdychania par lub mgły. Należy zastosować środki ochrony wymienione w sekcjach
7 i 8.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska

:

:6.3 Metody i materiały
zapobiegające
rozprzestrzenianiu się
skażenia i służące do
usuwania skażenia

Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji,
takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w
pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13).
Należy zmywać roztworem detergentu. Unikać użycia rozpuszczalników.

6.2 Środki ostrożności w
zakresie ochrony
środowiska

: Nie dopuszczać, do przedostania się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych. W
razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemów ściekowych, należy
zawiadomić odpowiednie władze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

Ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych w tym preparacie:

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

:

7.1 Środki ostrożności
dotyczące bezpiecznego
postępowania

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych w tym preparacie:

Należy zapobiegać tworzeniu się palnych lub wybuchowych stężeń oparów i unikać
powstawania stężeń wyższych niż dopuszczalne dla pomieszczeń roboczych.
Poza tym, niniejszy wyrób może być używany wyłącznie tam, gdzie nie ma żadnych
otwartych źródeł ognia, ani innych źródeł zapłonu. Sprzęt elektryczny musi posiadać
odpowiednią klasę ochrony.
Trzymać z dala od ciepła, iskier i płomienia. Nie wolno używać narzędzi
wytwarzających iskry.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Należy unikać wdychania pyłu, cząsteczek
stałych, aerozolu lub mgły rozpylonej cieczy, które powstają na skutek stosowania
tego preparatu. Unikać wdychania pyłu powstającego w trakcie piaskowania.
Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w

:

Data wydruku : Strona: 3/92013-09-07.
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

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

którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8).
Do opróżniania nie wolno stosować ciśnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
ciśnieniowym.
Należy przechowywać w pojemnikach z takiego samego materiału, co oryginalny.
Należy postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
Opary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się nad podłogą. Opary
mogą tworzyć z powietrzem mieszankę wybuchową.

Przy pracy operatorów w kabinie natryskowej, zarówno podczas natryskiwania jak i
bez niego, wentylacja nie jest wystarczajaca do usuwania oparów i pyłów. Powinni
nosić maski zasilane sprężonym powietrzem podczas natryskiwania i po nim do
momentu spadku stężeń poniżej NDS.

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami.
Uwagi o wspólnym przechowywaniu
Trzymać z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasów.
Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania
Należy stosować się do wskazań umieszczonych na etykietach. Przechowywać w
suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od ciepła i
bezpośredniego światła słonecznego.
Ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych w tym preparacie:
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić. Nie dopuszczać nieupoważnionych osób.
Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane
w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji.

:

7.3 Szczególne
zastosowanie(-a) końcowe

: Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Skóra i ciało

8.2 Kontrola narażenia

Nosić aparat oddechowy pokrywający całą twarz zgodny z EN 140 z filtrem Typu
A/P2 lub lepszym.
Piaskowanie na sucho, cięcie palnikiem oraz/lub spawanie wysuszonej powłoki farby
spowoduje powstawanie pyłu oraz/lub niebezpiecznych oparów. Wszędzie gdzie jest
to możliwe nalezy stosować piaskowanie na mokro/wygładzanie. W przypadku
niemożności uniknięcia narażenia poprzez stosowanie lokalnych wyciągów
wentylacyjnych, należy stosować odpowiednie oddechowe wyposażenie ochronne.

Pracownicy powinni nosić antystatyczne ubrania z naturalnych włókien lub włókien
syntetycznych, odpornych na wysoką temperaturę.

Ręce

Układ oddechowy. :

:

�azwa składnika �ajwyższe dopuszczalne stężenia

alkohol propylowy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polska,
8/2010).
  NDSCh: 600 mg/m³ 15 minuta/minuty.
  NDS: 200 mg/m³ 8 godzina/godzin.

Kontrola narażenia : Zapewnić właściwą wentylację. W miarę możliwości, należy to robić za pomocą
miejscowego systemu wentylacyjnego i ogólnego wywiewania oparów. Jeżeli środki
te nie wystarczą dla utrzymywania stężenia cząstek stałych i oparów poniżej NDS,
należy stosować odpowiednie środki ochrony oddechowej.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Data wydruku : Strona: 4/92013-09-07.
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Należy używać ochronnych okularów lub masek, zabezpieczających oczy przed
rozbryzgami płynów.

Oczy

:

:

Kontrola narażenia
środowiska

Użytkownik musi sprawdzić, aby ostateczny wybór rękawic służących do pracy z
niniejszym produktem był jak najbardziej adekwatny oraz, że bierze pod uwagę
szczególne warunki użytkowania, według określonego przez użytkownika stopnia
ryzyka.

W przypadku długiego lub wielokrotnego użytkowania należy stosować następujące
rodzaje rękawic:

Zalecane (> 8 godzin (czas przebicia)): guma butylowa, kauczuk nitrylowy
Nie zalecane (< 1 godziny (czas przebicia)): polichlorek winylu (PVC), kauczuk
naturalny (lateks)

Stosowanie kremów ochronnych pomaga chronić odkryte obszary skóry, lecz nie
należy ich stosować już po wystawieniu skóry na działanie substancji.

Rękawice

DNEL

alkohol propylowy Długotrwałe
Skórny

136 mg/kg
bw/dzień

Pracownicy Systemowe

Długotrwałe
Wdychanie

268 mg/m³ Pracownicy Systemowe

Krótkotrwałe
Wdychanie

1723
mg/m³

Pracownicy Systemowe

Nazwa składnika Narażenie DNEL Populacja Zaburzenia

PNEC

alkohol propylowy Słodka woda 10 mg/l -
Zakład utylizacji
ścieków

96 mg/l -

Gleba 2,2 mg/kg -
Osad w wodzie
morskiej

2,28 mg/kg -

Osad w wodzie
morskiej

22,8 mg/kg -

Morski 1 mg/l -

Nazwa składnika Dane szczegółowe
przedziału medium

PNEC Szczegóły
metodologii

: Nie dopuszczać, do przedostania się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan fizyczny

Gęstość pary < 1 (Powietrze = 1)  (Obliczona wartość dla mieszaniny):

Ciecz.

pH

Temperatura zapłonu Nie dotyczy. Nie uważany za łatwopalny.

Niższy: 1.1%  Górny: 14%Limity wybuchowości :

8.5 - 8.9

:

:

:

Gęstość 1.02 g/cm³:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Temperatura wrzenia/zakres
temperatury wrzenia

:

Temperatura
topnienia/krzepnięcia

:

Temperatura samozapłonu :

Temperatura rozkładu :

100 ˚C (Najniższa znana wartość: Woda)

Nie testowany

260 ˚C (Najniższa znana wartość: 1-butoksypropan-2-ol)

Nie testowany

Szybkość parowania : Nie testowany

Prężność pary : 0.85 mmHg (Najwyższa znana wartość: 1-butoksypropan-2-ol)

Data wydruku : Strona: 5/92013-09-07.
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

Współczynnik podziału
oktanol/woda

: Nie testowany

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych

dotyczących reaktywności.

Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się (patrz sekcja
7).

10.2 Stabilność chemiczna :

10.3 Możliwość
występowania
niebezpiecznych reakcji

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne
reakcje.

10.4 Warunki, których należy
unikać

Wystawiony na wysokie temperatury może wytworzyć niebezpieczne produkty
rozpadu.

:

Wymienionych poniżej substancji należy unikać, ze względu na powodowane przez
nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasów.

10.5 Materiały niezgodne :

10.6 Niebezpieczne
produkty rozkładu

: W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić
niebezpieczny rozkład produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Brak danych na temat samego preparatu. Preparat ten został oceniony zgodnie ze zwykle stosowaną metodą,
określoną przez Dyrektywę Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i został odpowiednio
zaklasyfikowany pod kątem toksyczności. Szczegóły podano w Sekcjach 2 i 3.

Narażenie na kontakt z oparami rozpuszczalników stanowiących skład substancji, w stężeniach wyższych od
najwyższego dopuszczalnego stężenia w miejscu pracy, może mieć ujemny wpływ na zdrowie taki jak podrażnienia błon
śluzowych i układu oddechowego, opary mogą wywierać także szkodliwy wpływ na nerki, wątrobę i centralny układ
nerwowy. Objawy mogą obejmować ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, obniżenie siły mięśni, a w skrajnych
przypadkach utratę przytomności.
Rozpuszczalniki mogą, po wchłonęciu przez skórę, powodować niektóre z powyższych objawów. Wielokrotny lub ciągły
kontakt z tym preparatem, może powodować utratę naturalnych tłuszczów w skórze, co prowadzi do powstawania nie-
alergicznych zapaleń kontaktowych i wchłaniania poprzez skórę.
Płyn, który dostanie się do oka, może powodować podrażnienie i przejściowe uszkodzenia.
Uwzględniono opóźnione i bezpośrednie działanie, a także działanie chroniczne składników przy krótkotrwałej i
długotrwałej ekspozycji drogą pokarmową, przez wdychanie, przez kontakt ze skórą i z oczami, tam gdzie takie
informacje są znane.

Zawiera Mixture of alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-
hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-
benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene). Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.

Toksyczność ostra

1-butoksypropan-2-ol LD50 Skórny Królik 3100 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 2700 mg/kg -

alkohol propylowy LD50 Skórny Królik 5040 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur 1870 mg/kg -

Nazwa produktu/składnika Wynik Gatunki Dawka Narażenie

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Data wydruku : Strona: 6/92013-09-07.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Brak danych na temat samego preparatu.
Nie dopuszczać, do przedostania się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych.

Preparat poddany został ocenie za pomocą konwencjonalnych metod zapisanych w Dyrektywie o Niebezpiecznych
Preparatach (Dangerous Preparations Directive) 1999/45/EC i nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla
srodowiska.

LogPow BCF Potencjalne

12.3 Zdolność do bioakumulacji

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Nazwa produktu/składnika

1-butoksypropan-2-ol 1,15 - niskie
alkohol propylowy 0,25 - niskie

12.1 Toksyczność

PBT : Nie dotyczy.

vPvB : Nie dotyczy.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.4 Mobilność w glebie

12.6 Inne szkodliwe skutki
działania

: Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Mobilność Niedostępne.:

Współczynnik podziału
gleba/woda (KOC)

Niedostępne.:

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Nie dopuszczać, do przedostania się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych.
Likwidować zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

Odpady niebezpieczne : Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uważany za
odpad niebezpieczny w świetle Dyrektywy 2008/98/EC Unii Europejskiej

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Klasa

ADR

Numer UN (numer ONZ)

Klasa

IMDG

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie.Środek zanieczyszczający
wody morskie

:

:

:

:

:

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Nazwa Transportowa

Klasa

ADN/ADNR

Nazwa Transportowa :

:

Nazwa Transportowa :

Numer UN (numer ONZ) Brak przepisów.:

Numer UN (numer ONZ) :

Transport na terenie użytkownika:  należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w
pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w
przypadku wypadku lub rozlania.

Klasa podrzędna : -

Klasa podrzędna : -

Środek zanieczyszczający
wody morskie

:

Klasa podrzędna : -

Brak przepisów.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie.

Brak przepisów.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Data wydruku : Strona: 7/92013-09-07.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

IATA

Klasa

:

:

Nazwa Transportowa

Numer UN (numer ONZ) :

Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego
produktu.

Środek zanieczyszczający
wody morskie

:

Klasa podrzędna : -

Nie.

Brak przepisów.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Inne przepisy UE

Dodatkowe ostrzeżenia : Zawiera Mixture of alpha-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene) and alpha-3-(3-(2H-
benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-
benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene). Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  Karta charakterystyki dostępna na
żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Użytkowanie przemysłowe : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie
zwalniają użytkownika od określenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczą użytkowania
niniejszego produktu w miejscu pracy.

VOC dla mieszanin
gotowych do użytku

: IIA/e. Lakiery i bejce wewnętrzne lub zewnętrzne do wykończeń, w tym bejce
nieprzezroczyste. Wartości limitów UE: 150g/l (2007) 130g/l (2010.)
Produkt ten zawiera maksymalnie 110 g/l VOC.

15.2 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczeństwa produktu są wymagane zgodnie z Załącznikiem II do
Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

R11- Produkt wysoce łatwopalny.
R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R36/38- Działa drażniąco na oczy i skórę.
R67- Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Pełny tekst określenia
zagrożenia, o których mowa
w rozdziałach 2 i 3  - Polska

:

Pełny tekst sktóconych
deklaracji H

:

Pełny tekst klasyfikacji
[CLP/GHS]

:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Eye Dam. 1, H318 POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE
DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 1

Eye Irrit. 2, H319 POWAŻNE USZKODZENIE OCZU/DZIAŁANIE
DRAŻNIĄCE NA OCZY - Kategoria 2

Flam. Liq. 2, H225 SUBSTANCJE CIEKŁE ŁATWOPALNE - Kategoria 2
Skin Irrit. 2, H315 DZIAŁANIE ŻRĄCE/DRAŻNIĄCE NA SKÓRĘ - Kategoria

2

Skróty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksyczność ostra
CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Data wydruku : Strona: 8/92013-09-07.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Data wydruku

Wersja

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Wyrób ten nie może być używany do celów
innych, niż podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji użycia. We wszystkich
przypadkach, użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, wymaganych przez
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczeństwa
jest opis wymagań bezpieczeństwa, dotyczących naszego wyrobu. Nie powinny jednak być traktowane jako
gwarancja właściwości tego wyrobu.

Informacja dla czytelnika

:

: 1.01

STOT SE 3, H336 DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE -
NARAŻENIE JEDNORAZOWE [Skutek narkotyczny]  -
Kategoria 3

Data aktualizacji : 2013-06-28.

2013-09-07.

Data wydruku : Strona: 9/92013-09-07.


