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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator
produktu
Nazwa handlowa

MRB 12 Fassadenschutz

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zastosowanie produktu
CIECZ Z NEUTRALNYM ODCZYNEM PH
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY ŚRODEK
DEZYNFEKCYJNY NA BAZIE QAV
DO NANOSZENIA PRZY UŻYCIU ARMATKI DO PIANY
ORAZ DO NANOSZENIA NA POWIERZCHNIE I
URZĄDZENIA

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Identyfikacja przedsiębiorstwa

Schaich Chemie GmbH & Co.KG
Ficht 8
DE- 94107 Untergriesbach
Tel.: 08593/9396207 Faks: 08593/9396206
E-mail: info@schaich-chemie.de

1.4. Numer telefonu
alarmowego
Informacja
alarmowa

Numer bezpośredni w nagłych wypadkach
+49 8593/9396-207

Centrum toksykologiczne przy uniwersytecie i poliklinice,
Adenauer Allee 119, 53113 BONN
Nr tel.: 0228/19240

Karta charakterystyki
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr
2015/830
MRB 12
Wersja 6.1.0
Data aktualizacji:02/03/17
Data wydruku: 18/11/18
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
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. Kontynuować płukanie.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391: Zebrać wyciek.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi
przepisami.

2.3. Inne zagrożenia
Brak innych informacji.

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach
3.1. Substancje

Nie dotyczy, ponieważ chodzi o mieszaninę.
3.2. Mieszaniny

Struktura chemiczna mieszaniny: CIECZ Z NEUTRALNYM ODCZYNEM PH

Karta charakterystyki
zgodna z rozporządzeniem (WE) nr
2015/830
MRB 12
Wersja 6.1.0
Data aktualizacji:02/03/17
Data wydruku: 18/11/18
Substancje

Numer CAS

Numer EINECS

Numer rejestracyjny REACH

10% <=
chlorek didecylodimetyloamonium
< 20%

7173-51-5

230-525-2

Traktowany jako zarejestrowany już biocyd –
substancja aktywna.

1% <= alkohol izopropylowy < 5%

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Klasyfikacja
na podstawie
rozporządzeni
a
1272/2008/W
E
Acute Tox. 4
(doustnie)
H302 Skin
Corr. 1B
H314
Aquatic Acute 1
H400
AquaticChronic
2 H411
Współczynnik M
ostry 10
Współczynnik
M (przewlekły)
1

Typ

Flam. Liq. 2
H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3
H336

(1) (2)

Typ
(1) : Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia i/lub niebezpieczna dla środowiska
(2) : Substancja objęta kontrolą narażenia w miejscu pracy.
Substancja sklasyfikowana jako wzbudzająca szczególnie duże obawy, która znajduje się na liście kandydackiej do uzyskania aprobaty:
(3) : Substancja sklasyfikowana jako PBT (trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna)
(4) : Substancja sklasyfikowana jako vPvB (bardzo trwała, wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji)
(5) : Substancja sklasyfikowana jako rakotwórcza kategorii 1A
(6) : Substancja sklasyfikowana jako rakotwórcza kategorii 1B
(7) : Substancja sklasyfikowana jako mutagenna kategorii 1A
(8) : Substancja sklasyfikowana jako mutagenna kategorii 1B
(9) : Substancja sklasyfikowana jako reprotoksyczna kategorii 1A
(10) : Substancja sklasyfikowana jako reprotoksyczna kategorii 1B
(11) : Substancja sklasyfikowana jako powodująca zaburzenia układu hormonalnego

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH – patrz sekcja 16.
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Uwagi ogólne:
Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty i wyprać przed ponownym użyciem. W
przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarskiej. Okazać lekarzowi niniejszą kartę
charakterystyki.
W następstwie wdychania:
Wyjść na świeże powietrze.
Oddychać głęboko i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
W następstwie kontaktu ze skórą:
Natychmiast zdjąć zabrudzone, przesiąknięte ubranie.

(1)
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Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody przez co najmniej 15 min. Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W następstwie kontaktu z oczami:
Przez co najmniej 15 min. płukać oczy przy rozwartych powiekach bieżącą wodą. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W następstwie spożycia:
Wypłukać usta.
NIE wywoływać wymiotów. Udać
się do szpitala.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W następstwie kontaktu ze skórą: Żrące: powoduje poważne oparzenia.
W następstwie kontaktu z oczami: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
W następstwie spożycia: Powoduje poważne oparzenia ust i przewodu pokarmowego.
W następstwie wdychania: Aerozole mogą wywoływać podrażnienie dróg oddechowych.

4.3. Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej
lub szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczenie: leczenie objawowe
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki
gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Suchy piasek, proszek gaśniczy lub piana odporna na alkohol.
Nieodpowiednie środki gaśnicze:
Silny strumieniem wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub
mieszaniną
W oparciu o kryteria rozporządzenia 1272/2008/WE mieszanina nie została
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sklasyfikowana jako zapalna, ponieważ wg badania L.2 podręcznika ONZ w sprawie badań i kryteriów
dotyczących transportu towarów niebezpiecznych nie podtrzymuje samodzielnie spalania.
W razie pożaru może wydzielać się tlenek azotu, chlorowodór, tlenek węgla.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Podczas pracy nosić autonomiczny aparat oddechowy i odpowiednią odzież ochronną.
Wodę gaśniczą skażoną preparatem należy zebrać odrębnie i zapobiegać przedostaniu się do
kanalizacji. Zagrożone pojemniki chłodzić wodą.
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Pracownicy nieprzeszkoleni na wypadek sytuacji awaryjnych:
Ewakuować wszystkich pracowników, których obecność nie jest konieczna, oraz osoby bez środków ochrony
indywidualnej.
6.1.2. Służby ratownicze:
Ewakuować pracowników w bezpieczne miejsce.
Uniemożliwić pracownikom zbliżanie się do miejsca wypływu/wycieku i wyprowadzić w miejsce
zabezpieczone od wiatru. Używać indywidualnych środków ochrony.

6.2. Środki ostrożności w
zakresie
ochrony środowiska
Interwencja
jest zarezerwowana dla specjalistów.
Zapobiegać przedostaniu się produktu bezpośrednio do kanalizacji lub do środowiska naturalnego.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się
skażenia i służące do usuwania skażenia
W przypadku rozlania i wycieku małych ilości:
Przepompować do zbiornika awaryjnego.
W przypadku rozlania i wycieku dużych ilości:
Nigdy nie napełniać powtórnie oryginalnego pojemnika rozlanym środkiem w celu ponownego wykorzystania.
Do czasu utylizacji przechowywać w odpowiednich, zamkniętych i prawidłowo oznaczonych
pojemnikach.
Oddzielić, obwałować za pomocą obojętnego środka absorbującego i przepompować do
zbiornika awaryjnego.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Przestrzegać środków ochrony wymienionych w sekcji 8.
Postępowanie z odpadami – patrz sekcja 13.
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancją i jej magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania
Nie wdychać oparów.
Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu i ubrania. Nie
wdychać aerozolu.
W obszarze pracy nie jeść, nie pić ani nie palić. Unikać ochlapania podczas użytkowania.
Pracować w dobrze wentylowanym miejscu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, włącznie z informacjami dotyczącymi
niezgodności
7.2.1. Magazynowanie:
Pozostawić produkt w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać produkt w czystym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł
wysokiej temperatury i intensywnych źródeł światła.
Nie otwierać opakowania.
7.2.2. Materiały opakowań i butelek:
Bardzo szczelne pojemniki z polietylenu.

7.3. Szczególne zastosowania
końcowe
DEPTIL MYCOCIDE S jest przeznaczony do używania jako biocyd.
SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Wartości graniczne narażenia:
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Substancja

Kraj

Typ

Alkohol
izopropylowy

Niem- OEL 8h
cy

OEL
krótkotrwale

Wart Jednos Uwagi
ość tka
200 ppm

Źródło

500

mg/m³

Międzynarodowe wartości graniczne dla chemicznych
materiałów roboczych (Niemiecka Komisja ds. Substancji
Niebezpiecznych)

200

ppm

Międzynarodowe wartości graniczne dla chemicznych
materiałów roboczych (Niemiecka Fundacja Badawcza)

500

mg/m³

Międzynarodowe wartości graniczne dla chemicznych
materiałów roboczych (Niemiecka Fundacja Badawcza)

400

ppm

Międzynarodowe wartości graniczne dla chemicznych
materiałów roboczych (Niemiecka Komisja ds. Substancji
Niebezpiecznych)

Wartość średnia dla 15 minut

Międzynarodowe wartości graniczne dla chemicznych
materiałów roboczych (Niemiecka Komisja ds. Substancji
Niebezpiecznych)

1000 mg/m³

Wartość średnia dla 15 minut

Międzynarodowe wartości graniczne dla chemicznych
materiałów roboczych (Niemiecka Komisja ds. Substancji
Niebezpiecznych)

400

Wartość średnia 15 minut
STV

Międzynarodowe wartości graniczne dla chemicznych
materiałów roboczych (Niemiecka Fundacja Badawcza)

Wartość średnia 15 minut
STV

Międzynarodowe wartości graniczne dla chemicznych
materiałów roboczych (Niemiecka Fundacja Badawcza)

ppm

1000 mg/m³

8.2. Kontrola narażenia
Stosownie do wymagań dyrektywy 98/24/WE pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić analizę
zagrożenia i wdrożyć adekwatne środki zarządzania ryzykiem.
* We wszystkich sytuacjach, w których nie potwierdzono braku zagrożeń, pracodawca musi zadbać o
alternatywne rozwiązania lub zmniejszenia ryzyka, optymalizując przede wszystkim techniki pracy i kolektywne
procedury bezpieczeństwa. Skuteczność zastosowanych rozwiązań można weryfikować poprzez pomiar i
porównanie z obowiązującymi wartościami granicznymi stężenia dla substancji, podanymi w sekcji 8.1.
* Jeżeli po podjęciu działań korygujących nadal będzie istnieć ryzyko, pracodawca jest zobowiązany w ramach
regularnych pomiarów systematycznie kontrolować przestrzeganie ustawowych wartości najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (NDS) – o ile takowe
zostały określone w sekcji 8.1 – oraz stosować wszystkie indywidualne środki ochrony przed zagrożeniami
wymienione w sekcji 8.2.
* Jeżeli formalna ocena ryzyka wykaże jedynie niewielkie ryzyko dla zdrowia pracowników, wówczas można
zrezygnować z kontroli przestrzegania ustawowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i nie wynika z tego automatycznie zobowiązanie do
wdrożenia indywidualnych środków ochrony przed zagrożeniami.
8.2.1. Odpowiednie techniczne urządzenia sterujące:
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Nie dotyczy
Środki higieny:
Zapewnić myjkę do oczu i butelkę do płukania oczu.
Po każdym użyciu umyć środki ochrony indywidualnej.
Stosować zgodnie z zasadami higieny zakładowej i przepisami bezpieczeństwa.
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska:
Zapobiegać przedostaniu się produktu bezpośrednio do kanalizacji lub do środowiska naturalnego.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych
Wygląd

klarowna ciecz

Kolor

bezbarwny

Zapach

charakterystyczny

Próg zapachu

brak danych

Wartość pH

7,4±0,6

Wartość pH przy 10g/l

7,5±0,5

Temperatura krzepnięcia

+4°C

Początkowa temperatura wrzenia

95°C

Temperatura zapłonu (EC : A9)

54°C

Szybkość parowania

brak danych

Zapalność

W oparciu o kryteria rozporządzenia 1272/2008/WE mieszanina nie została sklasyfikowana jako
zapalna, ponieważ wg badania L.2 podręcznika ONZ w sprawie badań i kryteriów dotyczących
transportu towarów niebezpiecznych nie podtrzymuje samodzielnie spalania.

Prężność pary

brak danych

Gęstość pary

brak danych

Gęstość

0,98±0,01 g/cm³

Gęstość względna

0,98±0,01

Rozpuszczalność w wodzie

nieograniczona mieszalność z

wodą Współczynnik podziału: n-oktanol/woda nie dotyczy Temperatura
samozapłonu

nie dotyczy

Temperatura rozkładu

brak danych

Lepkość (OECD : 114)

20,5±0,3 mPas (lepkość dynamiczna oznaczona przy 20°C)

Właściwości wybuchowe

nie dotyczy

Właściwości utleniające

nie dotyczy

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji.
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
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10.1. Reaktywność

Brak w normalnych warunkach zastosowania.
10.2. Stabilność
chemiczna
Przy zalecanych warunkach magazynowania i użytkowania preparat jest stabilny.
10.3. Możliwość występowania
niebezpiecznych
reakcji
Według naszej
wiedzy brak
10.4. Warunki, których należy unikać
Wysoka temperatura.
10.5. Materiały niezgodne
Według naszej wiedzy brak
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Produkty termolizy mogą zawierać tlenek azotu, chlorowodór i tlenek węgla.
Powyższe informacje odnoszą się do produktu stężonego. Podczas używania produktu rozcieńczonego
należy przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki i udzielonych przez doradcę
technicznego.
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków
toksykologicznych
Informacje dotyczące substancji:
Toksyczność ostra
Chlorek didecylodimetyloamonium + alkohol izopropylowy ( 50% ) : LD 50 + doustnie

(szczur)
800 mg/kg.

+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę
Alkohol izopropylowy: LC 50 + inhalacyjnie + 4h (myszy) 27,2 mg/L. + Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę
Działanie żrące/drażniące na skórę
Chlorek didecylodimetyloamonium : podrażnienie skóry (królik)
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę

(OECD 404):

. Powoduje oparzenia.

Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu
Alkohol izopropylowy: podrażnienie oczu. Drażniący + Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę
Reakcje uczuleniowe
Alkohol izopropylowy: reakcje uczuleniowe. Nie działa uczulająco
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę
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Mutagenność
Alkohol izopropylowy: test Amesa. Nie jest mutagenny + Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę
Specyficzne działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym
Alkohol izopropylowy: . uczucie senności i zawroty głowy + Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę

Informacje dotyczące mieszaniny:
Toksyczność ostra
nie oznaczono
Działanie żrące/drażniące na skórę
Działanie żrące na skórę. W oparciu o kryteria rozporządzenia 1272/2008/WE mieszanina została sklasyfikowana jako żrąca w
kontakcie ze skórą.
Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu
Działanie żrące na oczy. Według kryteriów rozporządzenia 1272/2008/WE powoduje poważne uszkodzenia wzroku.
Reakcje uczuleniowe dróg oddechowych/skóry
Reakcje uczuleniowe na skórze. W oparciu o rozporządzenie 1272/2008/WE mieszanina nie została sklasyfikowana jako
powodujące reakcje uczuleniowe na skórze. Reakcje uczuleniowe dróg oddechowych. W oparciu o rozporządzenie
1272/2008/WE mieszanina nie została sklasyfikowana jako podrażniająca drogi oddechowe.
Mutagenność
Z dostępnych informacji wynika, iż nie są spełnione kryteria do zaklasyfikowania.
Rakotwórczość
Z dostępnych informacji wynika, iż nie są spełnione kryteria do zaklasyfikowania.
Toksyczność dla rozrodczości
Z dostępnych informacji wynika, iż nie są spełnione kryteria do zaklasyfikowania.
Specyficzne działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym
Z dostępnych informacji wynika, iż nie są spełnione kryteria do zaklasyfikowania.
Specyficzne działanie toksyczne na narządy docelowe przy powtarzającym się narażeniu
Z dostępnych informacji wynika, iż nie są spełnione kryteria do zaklasyfikowania.
Zagrożenie spowodowane aspiracją
Z dostępnych informacji wynika, iż nie są spełnione kryteria do zaklasyfikowania.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
W następstwie kontaktu ze skórą: Żrące: powoduje poważne oparzenia.
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W następstwie kontaktu z oczami: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
W następstwie spożycia: Powoduje poważne oparzenia ust i przewodu pokarmowego.
W następstwie wdychania: Aerozole mogą wywoływać podrażnienie dróg oddechowych.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. – 12.4. Toksyczność • Trwałość i zdolność do rozkładu • Zdolność do bioakumulacji • Mobilność w
glebie
Informacje dotyczące substancji:
Toksyczność ostra
Alkohol izopropylowy: LC 50 + 96h ryby (lepomis macrochirus) 1400 mg/L.
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę Alkohol izopropylowy
: EC 50 + 48h dafnie (daphnia magna) 2285 mg/L.
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę Chlorek didecylodimetyloamonium: LC 50 + 96h ryby (brachydanio rerio)
(OECD 203): 0,97 mg/L. + Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę Chlorek didecylodimetyloamonium: EC 50 + 48h
dafnie (daphnia magna) (OECD 202): 0,057 mg/L.
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę
Chlorek didecylodimetyloamonium: EC 50 + 72h algi (pseudokirschnereilla subcaptiata) (OECD 201): 0,053 mg/L.
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę
Zdolność do rozkładu
Chlorek didecylodimetyloamonium: (OECD 301 D): > 60%. Łatwo biodegradowalny.
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę Alkohol izopropylowy: Łatwo biodegradowalny.
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę
Bioakumulacja
Chlorek didecylodimetyloamonium: Współczynnik biokoncentracji 2,1.
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę Alkohol izopropylowy: Brak zdolności do bioakumulacji
+ Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę

Informacje dotyczące mieszaniny:
Toksyczność ostra
Ryby. nie oznaczono Dafnie.
nie oznaczono Algi. nie oznaczono
TOKSYCZNOŚĆ PRZEWLEKŁA
Brak dostępnych informacji.
Zdolność do rozkładu
Brak dostępnych informacji.
Bioakumulacja
Brak dostępnych informacji.
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Mobilność
Brak dostępnych informacji.

Wniosek:
W oparciu o rozporządzenie 1272/2008/WE mieszanina została sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska.
Klasa szkodliwości dla wód: 2
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji zaklasyfikowanej jako substancja PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak innych informacji.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania
odpadów
Postępowanie z mieszaniną:
Zapobiegać przedostaniu się produktu bezpośrednio do kanalizacji lub do środowiska naturalnego.
Przestrzegać zmienionej dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz decyzji
2000/532/WE (zmienionej ostatnio decyzją 2014/955/WE), w której wymieniono odpady zaklasyfikowane
jako niebezpieczne, które należy przekazać do upoważnionej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów.
Utylizacja materiałów opakowaniowych:
Dokładnie przepłukać pojemniki opakowania wodą i potraktować popłuczyny jak odpowiedni odpad.
Przestrzegać zmienionej dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz decyzji
2000/532/WE (zmienionej ostatnio decyzją 2014/955/WE), w której wymieniono odpady zaklasyfikowane
jako niebezpieczne, które należy przekazać do upoważnionej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów.
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
TRANSPORT DROGĄ LĄDOWĄ:
Numer ONZ:1903
Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ:ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY, CIEKŁY, ŻRĄCY,
NIEWYMIENIONY GDZIE INDZIEJ (chlorek didecylodimetyloamonium)
Klasa: 8
Grupa pakowania: II
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Decyzja 2014/955/WE, w której wyszczególniono odpady zaklasyfikowane jako niebezpieczne.
Ochrona pracy:
Dyrektywa 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed
ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy.
Rozporządzenie nr 850/2004/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające
dyrektywę 79/117/EWG: nie dotyczy
Zmienione rozporządzenie nr 1005/2009/WG w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową:
nie dotyczy
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004:
nie dotyczy

Przepisy krajowe w Niemczech – klasa magazynowania
Klasa magazynowania. LGK: 8A (TRGS 510)
Przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów prawa.
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie

SEKCJA 16: Inne informacje
Niniejsza karta charakterystyki stanowi uzupełnienie technicznych wskazówek dotyczących stosowania, ale
ich nie zastępuje. Zawarte tutaj informacje opierają się na aktualnym stanie naszego doświadczenia w
odniesieniu do odpowiedniego produktu i zostały opracowane na podstawie posiadanej wiedzy i zgodnie z
sumieniem. Szczególną uwagę użytkowników zwraca się również na możliwe zagrożenia, które mogą
powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu. Niniejsza karta charakterystyki nie zwalnia
użytkownika z obowiązku znajomości i przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji dotyczących
podejmowanych działań. Użytkownik sam ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie środków
ostrożności związanych ze stosowaniem produktu. Wszystkie zamieszczone tutaj regulacje i przepisy mają
jedynie pomóc użytkownikowi w wypełnieniu i przestrzeganiu ciążących na nim obowiązków, jakie wiążą się
ze stosowaniem produktu.
Nie gwarantuje się kompletności zamieszczonego tutaj zestawienia informacji. Podane informacje nie
zwalniają użytkownika z ciążącego na nim obowiązku zweryfikowania, czy nie spoczywają na nim również
inne obowiązki od zamieszczonych tutaj, które wynikają z posiadania i używania produktu i za których
przestrzeganie ponosi on wyłączną odpowiedzialność.
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Sekcje zmienione w stosunku do poprzedniej wersji:
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Zestawienie zwrotów H, do których odniesienia znajdują się w sekcji 2 i 3:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H302: Działa szkodliwie po
połknięciu.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H319: Działa drażniąco
na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H400
: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Źródło najważniejszych informacji, jakie wykorzystano przy opracowaniu karty charakterystyki:
Karta charakterystyki dostarczona przez dostawcę
Międzynarodowe wartości graniczne dla chemicznych materiałów roboczych

Stan aktualizacji:
Wersja 6.1.0
Anuluje i zastępuje wcześniejsze wersje 6.0.3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poświadczam zgodność tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w języku niemieckim.
Sonja Stankowski, tłumacz przysięgły języka niemieckiego z uprawnieniami polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości,
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP 85/10. Nr repertorium 018/2021,
Hartmannsdorf, dnia 26.02.2021 r.

