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KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZ¥DZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH)
MAXIMA - SPIT-MAX30.1

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporz¹dzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu : MAXIMA+
Kod produktu : SPIT - MAX 30.1.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

N/A
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Zarejestrowana nazwa firmy : SPIT.
Adres : 150, route de Lyon.26500.BOURG LES VALENCE.France.
Telefon : 0 810 102 102.     Fax : 0 810 432 432.
Email : msds-reach@spit.com
http://www.spit.fr

1.4. Numer telefonu alarmowego : 112.

Stowarzyszenie/Organizacja : European emergency number.

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Ciekła łatwopalna, Kategoria 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Toksycznoœæ ostr¹ - droga pokarmowa, Kategoria 4 (Acute Tox. 4, H302).
Działanie dra¿ni¹ce na skórê, Kategoria 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Działanie dra¿ni¹ce na oczy, Kategoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Działanie uczulaj¹ce na skórê, Kategoria 1 (Skin Sens. 1, H317).
Działanie szkodliwe na rozrodczoœæ, Kategoria 1B (Repr. 1B, H360).
Działanie toksyczne na narz¹dy docelowe (powtarzane nara¿enie), Kategoria 1 (STOT RE 1, H372).
Ta mieszanina nie stanowi zagro¿enia dla œrodowiska. W normalnych warunkach u¿ytkowania nie s¹ znane ani przewidywane ¿adne skutki dla
œrodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.

Piktogramy okreœlaj¹ce rodzaj zagro¿enia :

GHS02 GHS07 GHS08

Hasło ostrzegawcze :
NIEBEZPIECZEÑSTWO
Identyfikatory produktu :
EC 202-851-5 STYREN
607-719-00-4 FTALAN DICYKLOHEKSYLU
EC 202-327-6 NADTLENEK DIBENZOILU
EC 254-075-1 1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL
Dodatkowe etykietowanie :
 Do stosowania przez wyspecjalizowane ekipy.
Zwroty wskazuj¹ce rodzaj zagro¿enia :
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H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połkniêciu.
H315 Działa dra¿ni¹co na skórê.
H317 Mo¿e powodowaæ reakcjê alergiczn¹ skóry.
H319 Działa dra¿ni¹co na oczy.
H360D Mo¿e działaæ szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H372 Powoduje uszkodzenie narz¹dów  poprzez długotrwałe lub powtarzane nara¿enie (przy wdychaniu).
Zwroty wskazuj¹ce œrodki ostro¿noœci - Zapobieganie :
P201 Przed u¿yciem zapoznaæ siê ze specjalnymi œrodkami ostro¿noœci.
P202 Nie u¿ywaæ przed zapoznaniem siê i zrozumieniem wszystkich œrodków bezpieczeñstwa.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia

i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P260 Nie wdychaæ pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyæ rêce po u¿yciu.
P280 Stosowaæ rêkawice ochronne/odzie¿ ochronn¹/ochronê oczu/ochronê twarzy.
Zwroty wskazuj¹ce œrodki ostro¿noœci - Reagowanie :
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIÊCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktowaæ siê z O„RODKIEM

ZATRUÆ/lekarzem.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR¥ (lub z włosami): Natychmiast zdj¹æ cał¹ zanieczyszczon¹ odzie¿.

Spłukaæ skórê pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ DO OCZU: Ostro¿nie płukaæ wod¹ przez kilka minut. Wyj¹æ soczewki

kontaktowe, je¿eli s¹ i mo¿na je łatwo usun¹æ. Nadal płukaæ.
P308 + P313 W przypadku nara¿enia lub stycznoœci: Zasiêgn¹æ porady/zgłosiæ siê pod opiekê lekarza.
P330 Wypłukaæ usta.
P333 + P313 W przypadku wyst¹pienia podra¿nienia skóry lub wysypki: Zasiêgn¹æ porady/zgłosiæ siê pod

opiekê lekarza.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania siê działania dra¿ni¹cego na oczy: Zasiêgn¹æ porady/zgłosiæ siê pod

opiekê lekarza.
P362 + P364 Zanieczyszczon¹ odzie¿ zdj¹æ i wypraæ przed ponownym u¿yciem.
Zwroty wskazuj¹ce œrodki ostro¿noœci - Przechowywanie :
P403 + P235 Przechowywaæ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaæ w chłodnym miejscu.
Zwroty wskazuj¹ce œrodki ostro¿noœci - Usuwanie :
P501 Zawartoœæ/pojemnik usuwaæ do zgodnie z miejscowymi przepisami.

2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina zawiera 'Substancje wzbudzaj¹ce szczególnie du¿e obawy' (SVHC) >= 0.1% obecne na liœcie opublikowanej przez Europejsk¹
Agencjê Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art 57 rozporz¹dzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
mieszanina nie spełnia kryteriów mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zał¹cznikiem XIII do rozporz¹dzania REACH (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3 : SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Skład :

Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 100-42-5 GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 D 1 <= x % <= 12.5
EC: 202-851-5 Dgr [1]
REACH: 01-2119457861-32 Flam. Liq. 3, H226 [2]

Acute Tox. 4, H302
STYREN Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335
Repr. 2, H361d
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

INDEX: 607-719-00-4 GHS08, GHS07 [1] 0 <= x % <= 1.5
CAS: 84-61-7 Dgr [2]
EC: 201-545-9 Repr. 1B, H360D [6]
REACH: 01-2119978223-34 Skin Sens. 1, H317
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FTALAN DICYKLOHEKSYLU
CAS: 94-36-0 GHS07, GHS09, GHS01, GHS02 [1] 0.5 <= x % < 2.5
EC: 202-327-6 Dgr
REACH: 01-2119511472-50 Self-react. B, H241

Skin Sens. 1, H317
NADTLENEK DIBENZOILU Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10

CAS: 38668-48-3 GHS06, GHS05 0 <= x % <= 0.75
EC: 254-075-1 Dgr
REACH: 01-2119980937-17 Acute Tox. 2, H300

Eye Dam. 1, H318
1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-O Aquatic Chronic 3, H412
L
(Pełny tekst zwrotów H: patrz punkt 16)

Informacja o składnikach :

[1] Substancja, dla której istniej¹ limity nara¿enia w miejscu pracy.
[2] Substancja rakotwórcza, mutagenna lub działaj¹ca szkodliwie na rozrodczoœæ (CMR).
[6] Substancje wzbudzaj¹ce szczególnie du¿e obawy (SVHC).

SEKCJA 4 : ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie w¹tpliwoœci lub jeœli objawy siê utrzymuj¹, zawsze nale¿y wezwaæ lekarza.
NIGDY nie wywoływaæ wymiotów u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W wypadku narażenia na inhalację :

W przypadku dostania siê w du¿ej iloœci do dróg oddechowych, wyprowadziæ lub wynieœæ poszkodowanego na œwie¿e powietrze, zapewniæ ciepło
oraz warunki do odpoczynku.
Je¿eli poszkodowany jest nieprzytomny, uło¿yæ go w pozycji bocznej ustalonej. W ka¿dym przypadku skontaktowaæ siê z lekarzem, w celu oceny
koniecznoœci kontroli i leczenia objawowego w warunkach szpitalnych.

W wypadku zanieczyszczenia oczu :

Trzymaj¹c uniesione powieki, przemywaæ starannie miêkk¹, czyst¹ wod¹ przez 15 minut.
Jeœli wystêpuje zaczerwienienie, ból lub zaburzenia widzenia, skonsultowaæ siê z okulist¹.

W wypadku zanieczyszczenia skóry :

Zdj¹æ zanieczyszczon¹ odzie¿ i umyæ dokładnie skórê wod¹ z mydłem lub uznanym œrodkiem czyszcz¹cym.
Zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ pozostania produktu pomiêdzy skór¹ a odzie¿¹, zegarkiem, obuwiem itp.
W razie wyst¹pienia objawów reakcji alergicznej zasiêgn¹æ porady lekarza.
Jeœli zanieczyszczony obszar jest rozległy i/lub wystêpuj¹ uszkodzenia skóry, nale¿y skonsultowaæ siê z lekarzem lub przetransportowaæ
poszkodowanego do szpitala.

W wypadku połknięcia :

Poszkodowanemu nie podawaæ niczego doustnie.
Zapewniæ warunki do odpoczynku. Nie wywoływaæ wymiotów.
Niezwłocznie wezwaæ lekarza i pokazaæ mu etykietê.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

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

Brak dostêpnych danych.

SEKCJA 5 : POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Produkt łatwopalny.
Proszki chemiczne, dwutlenek wêgla i inne gazy gasz¹ce s¹ odpowiednie dla małych po¿arów.

5.1. Środki gaśnicze

Schładzaæ pojemniki znajduj¹dze siê blisko ognia aby zapobiec rozsadzeniu opakowañ.
Odpowiednie środki gaśnicze

W razie po¿aru zastosowaæ nastêpuj¹ce œrodki :
- rozpylona woda lub mgła wodna
- piana
- proszek uniwersalny ABC
- proszek BC
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- dwutlenek wêgla (CO2)
Zabezpieczyæ u¿yte œrodki przeciwpo¿arowe przed dostaniem siê do œcieków lub dróg wodnych.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

W razie po¿aru nie stosowaæ nastêpuj¹cych œrodków :
- strumieñ wody

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W wyniku po¿aru czêsto powstaje gêsty, czarny dym. Nara¿enie na działanie produktów rozkładu mo¿e byæ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdychaæ dymu.
Mog¹ powstawaæ nastêpuj¹ce produkty spalania :
- tlenek wêgla (CO)
- dwutlenek wêgla (CO2)

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Z powodu wydzielania toksycznych gazów w wyniku rozkładu termicznego produktu, personel gasz¹cy po¿ar powinien byæ wyposa¿ony w
niezale¿ne, izolowane aparaty oddechowe.

SEKCJA 6 : POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

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

Zapoznaæ siê ze œrodkami bezpieczeñstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla osób poza ratownikami

Ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych w mieszaninie wyeliminować źródła zapłonu i przewietrzyć pomieszczenia.
Unikaæ wdychania oparów.
Unikaæ zanieczyszczania skóry i oczu.
W przypadku rozlania du¿ych iloœci, ewakuowaæ cały personel i zezwoliæ na interwencjê tylko przeszkolonym pracownikom wyposa¿onym w
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce.

Dla ratowników

Osoby przeprowadzaj¹ce interwencjê maj¹ byæ wyposa¿one w odpowiednie œrodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Powstrzymaæ i zebraæ wyciek lub rozlany materiał przy pomocy niepalnego absorbuj¹cego materiału jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.
Zabezpieczyæ materiał przed dostaniem siê do œcieków lub dróg wodnych.

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

Zaleca siê czyszczenie przy pomocy detergentów, nie stosowaæ rozpuszczalników.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dostêpnych danych.

SEKCJA 7 : POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotycz¹ce pomieszczeñ do magazynowania odnosz¹ siê równie¿ do warsztatów, w których mieszanina jest u¿ywana.
Osoby, u których wyst¹piły kiedykolwiek uczulenia skórne, nie powinny mieæ kontaktu z t¹ mieszanin¹.
Unikaæ nara¿enia kobiet ciê¿arnych i ostrzegaæ o mo¿liwym ryzyku kobiety w wieku rozrodczym.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Umyæ rêce po ka¿dym u¿yciu.
Zdj¹æ zanieczyszczon¹ odzie¿ i wypraæ j¹ przed ponownym u¿yciem.
Zapewniæ właœciw¹ wentylacjê, zwłaszcza w zamkniêtych pomieszczeniach.

Zapobieganie pożarom :

Stosowaæ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Pary s¹ ciê¿sze od powietrza. Mog¹ siê gromadziæ przy podło¿u i tworzyæ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Nale¿y podj¹æ œrodki ostro¿noœci aby zapobiec wytworzeniu wybuchowego lub palnego stê¿enia par i wy¿szego ni¿ dopuszczalne stê¿enie w
miejscu pracy.
Zabezpieczyæ przd gromadzeniem siê ładunków elektrostatycznych z uziemieniem.
Mieszanina mo¿e zostaæ naładowana elektrostatycznie; stosowaæ uziemienie przy przelewaniu. U¿ywaæ antystatycznej odzie¿y i obuwia; podłogi
powinny byæ wykonane z materiału przewodz¹cego.
Używać mieszaniny w pomieszczeniach, w których nie ma otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu; sprzęt elektryczny powinien być
zabezpieczony.
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte i z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni.
Nie u¿ywaæ narzêdzi które mog¹ wytwarzaæ iskry. Nie paliæ.
Zabezpieczyæ przed dostêpem nie upowa¿nionego personelu.

Zalecany sprzęt i sposoby postępowania :

„rodki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8.
Nale¿y stosowaæ siê do œrodków ostro¿noœci umieszczonych na etykiecie i przemysłowych przepisów bezpieczeñstwa.
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Nie wdychaæ oparów.
Unikaæ wdychania oparów. Prace przemysłowe w czasie któryche mog¹ byæ one wydzielane nale¿y przeprowadzaæ w zamkniêtych aparatach.
Wyposa¿yæ miejsce emisji w odsysacz gazów jak równie¿ zapewniæ ogóln¹ wentylacjê pomieszczenia.
Nale¿y równie¿ dostarczyæ aparaty oddechowe dla wykonania niektórych specjalnych zadañ i w razie nagłego wypadku.
We wszystkich wypadkach, odbieraæ emisjê w miejscu powstawania.
Unikaæ kontaktu mieszaniny ze skór¹ i oczami.
Unikaæ nara¿enia - przed stosowaniem zapoznaæ siê ze specjalnymi instrukcjami.
Otwarte opakowania nale¿y zamykaæ starannie i przechowywaæ w pionowej pozycji.

Zakazany sprzęt i sposoby postępowania :

W pomieszczeniach, w których mieszanina jest u¿ywana, nie wolno paliæ, jeœæ ani piæ.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Brak dostêpnych danych.
Przechowywanie

Przechowywaæ pojemnik szczelnie zamkniêty w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywaæ razem z ¿ywnoœci¹, napojami i karm¹ dla zwierz¹t.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu.
Przechowywać z dala od źródeł ognia, ciepła i bezpśredniego światła słonecznego.
Zastosowaæ œrodki ostro¿noœci zapobiegaj¹ce wyładowaniom elektrostatycznym.
Podłoga musi byæ nieprzepuszczalna i tworzyæ zagłêbienie zbiorcze tak, ¿e w razie wypadkowego rozlania, ciecz nie bêdzie mogła siê wydostaæ
poza ten obszar.

Pakowanie

Zawsze przechowywaæ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiału jak oryginalne.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dostêpnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Graniczne wartości narażenia zawodowego :

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
100-42-5 20 ppm 40 ppm A4; BEI
94-36-0 5 mg/m3 A4

- Niemcy - AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) :
CAS VME : VME : Przekroczenie Uwagi
100-42-5 20 ppm 2(II)

86 mg/mł
94-36-0 5 E mg/mł 1(I)

- Belgia (Arreté du 09/03/2014, 2014) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
100-42-5 25 ppm 50 ppm D

108 mg/mł 216 mg/mł
94-36-0 5 mg/mł

- Francja (INRS - ED984 :2016) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Uwagi : Nr wg

francuskiej
Tabeli chorób
zawodowych :

100-42-5 23.3 100 46.6 200 Peau/Bruit 84
94-36-0 - 5 - - - -

- Szwajcaria (SUVAPRO 2017) :
CAS VME VLE Valeur plafond Notations
100-42-5 20 ppm 40 ppm OB B SSC

85 mg/mł 170 mg/mł
94-36-0 5 i mg/mł 5 i mg/mł

- Zjednoczone Królestwo / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2011) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
100-42-5 100 ppm 250 ppm

430 mg/mł 1080 mg/mł
84-61-7 - ppm - ppm

5 mg/mł - mg/mł
94-36-0 - ppm - ppm
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5 mg/mł - mg/mł
- Polska (2014) :

CAS NDS: NDSCh: Ceiling : Definicja : Kryteria :
100-42-5 50 mg/mł 100 mg/mł
94-36-0 5 mg/mł 10 mg/mł

8.2. Kontrola narażenia

Środki ochrony indywidualnej, takie jak sprzęt ochrony osobistej

Piktogram(y) dotycz¹ce obowi¹zku stosowania œrodków ochrony indywidualnej („OI) :

Stosowany sprzêt ochrony osobistej powinien byæ czysty i utrzymany we właœciwym stanie.
Przechowywaæ sprzêt ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.
Przy u¿ywaniu nie wolno jeœæ, piæ ani paliæ. Zdj¹æ zanieczyszczon¹ odzie¿ i wypraæ j¹ przed ponownym u¿yciem. Zapewniæ właœciw¹ wentylacjê,
zwłaszcza w zamkniêtych pomieszczeniach.

- Ochrona oczu / twarzy

Unikaæ zanieczyszczania oczu.
Stosowaæ ochronê oczu zaprojektowan¹ w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed ka¿dym u¿yciem nale¿y zało¿yæ okulary ochronne z osłon¹ boczn¹ zgodne z norm¹ PN-EN 166.
W razie zwiêkszonego zagro¿enia u¿yæ osłony chroni¹cej twarz.
Okulary korekcyjne nie zapewniaj¹ ochrony.
U¿ytkownikom soczewek kontaktowych zaleca siê noszenie szkieł korekcyjnych podczas prac, przy których mog¹ byæ nara¿eni na dra¿ni¹ce
działanie oparów.
Pomieszczenia, w których produkt jest u¿ywany w sposób ci¹gły, nale¿y wyposa¿yæ w oczomyjki.

- Ochrona dłoni

U¿ywaæ odpowiednich rêkawic chroni¹cych przed chemikaliami, zgodnych z norm¹ PN EN-374.
Dobór rêkawic zale¿y od zastosowania oraz od długoœci ich u¿ywania na stanowisku roboczym.
Rêkawice ochronne nale¿y dobraæ w zale¿noœci od stanowiska roboczego, uwzglêdniaj¹c : inne œrodki chemiczne które mog¹ byæ stosowane,
niezbêdn¹ ochronê przed zagro¿eniami fizycznymi (przeciêcie, przekłucie, ochrona termiczna), wymagan¹ łatwoœæ manipulacji.
Typ zalecanych rêkawic :
- Viton® (kopolimer heksafluoropropylen/fluorek winylidenu)
- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)
- Neopren® (polichloropren)
Zalecane parametry :
- Nieprzemakalne rêkawice zgodne z norm¹ PN EN-374

- Ochrona ciała.

Unikaæ zanieczyszczenia skóry.
Nosiæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹.
Typ odpowiedniego ubrania ochronnego :
W przypadku silnych rozprysków, u¿ywaæ odzie¿y chroni¹cej przed ciekłymi chemikaliami, z poł¹czeniami nieprzepuszczaj¹cymi cieczy w postaci
płynnej (typ 3), zgodnej z norm¹ PN EN-14605, w celu unikniêcia jakiegokolwiek kontaktu ze skór¹.
W razie zagro¿enia rozpryskami, u¿ywaæ odzie¿y zapewniaj¹cej ograniczon¹ skutecznoœæ ochrony przed ciekłymi chemikaliami (typ 6), zgodnej z
norm¹ PN EN-13034, w celu unikniêcia jakiegokolwiek kontaktu ze skór¹.
Personel ma nosiæ odzie¿ robocz¹, regularnie pran¹.
Po kontakcie z produktem nale¿y umyæ wszystkie zanieczyszczone czêœci ciała.

- Ochrona dróg oddechowych

Unikaæ wdychania oparów.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaæ odpowiedni sprzêt ochrony dróg oddechowych.
Je¿eli pracownicy s¹ wystawieni na stê¿enia przekraczaj¹ce graniczne wartoœci nara¿enia, powinni stosowaæ odpowiedni, zatwierdzony sprzêt
ochrony dróg oddechowych.
Filtr(y) chroni¹cy(e) przed gazem i parami (filtry kombinowane) zgodny(e) z norm¹ PN EN-14387 :
- A

SEKCJA 9 : WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Informacje ogólne

Stan fizyczny : lepka ciecz
- N/A
Kolor : Bezbarwny.
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Zapach : Charakterystyczny.
Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska :

pH : nie dotyczy.
Temperatura zapłonu : 33.00  °C.
Ciœnienie pary (50°C) : Poni¿ej 110kPa (1,10 bar).
Gêstoœæ : nie okreœlona.
Rozpuszczalnoœæ w wodzie : nierozpuszczalny.
Lepkoœæ : 390 - 490 mPa.s

9.2. Inne informacje

Brak dostêpnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Brak dostêpnych danych.
10.2. Stabilność chemiczna

Ta mieszanina jest trwała w warunkach przechowywania jej i postêpowania z ni¹ zalecanych w sekcji 7.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Przy wystawieniu na działanie wysokich temperatur mieszanina mo¿e uwalniaæ niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak tlenek i dwutlenek
wêgla, dymy, tlenek azotu.

10.4. Warunki, których należy unikać

¯adne urz¹dzenia wytwarzaj¹ce płomieñ lub posiadaj¹ce metalowe powierzchnie o wysokiej temperaturze (palniki, łuki elektryczne, piece itp.) nie
mog¹ siê znajdowaæ na terenie zabudowania.
Unikaæ nastêpuj¹cych czynników :
- gromadzenie siê ładunków elektrostatycznych
- nagrzewanie
- ciepło
- płomienie i gor¹ce powierzchnie
- wystawienie na œwiatło

10.5. Materiały niezgodne

Trzymaæ z daleka od nastêpuj¹cych produktów :
- silne utleniacze
- mocne zasady
- mocne kwasy

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W wyniku rozkładu temicznego mog¹ siê uwalniaæ/tworzyæ nastêpuj¹ce produkty :
- tlenek wêgla (CO)
- dwutlenek wêgla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Nara¿enie na opary rozpuszczalników zawartych w mieszaninie powy¿ej wskazanych granicznych wartoœci nara¿enia mo¿e wywołaæ
niekorzystne skutki zdrowotne, takie jak podra¿nienia błon œluzowych i układu oddechowego, uszkodzenia nerek, w¹troby i oœrodkowego układu
nerwowego.
Wywołanymi objawami bêd¹ bóle głowy, zdrêtwienie, zawroty głowy, zmêczenie i w wyj¹tkowych przypadkach, utrata przytomnoœci.
Działa szkodliwie po połkniêciu.
Mo¿e powodowaæ odwracalne uszkodzenia skóry, tj. zapalenie skóry lub powstawanie rumieni, strupów lub obrzêków, na skutek nara¿enia przez
okres do czterech godzin.
Przedłu¿aj¹cy siê lub powtarzany kontakt z mieszanin¹ mo¿e spowodowaæ usuniêcie naturalnej warstwy tłuszczowej ze skóry i wywołaæ
niealergiczne kontaktowe zapalenie skóry oraz wchłanianie przez naskórek.
Mo¿e spowodowaæ odwracalne uszkodzenia oczu, tj. podra¿nienia oczu całkowicie odwracalne w ci¹gu okresu obserwacji wynosz¹cego 21 dni.
Rozchlapanie do oczu mo¿e spowodowaæ podra¿nienie i nieodwracalne zmiany.
Mo¿e wywołaæ reakcjê alergiczn¹ w nastêpstwie kontaktu ze skór¹.
Zakłada siê, ¿e ma działanie toksyczne na rozrodczoœæ u człowieka.
Mo¿e działaæ szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie narz¹dów w nastêpstwie długotrwałego lub powtarzanego nara¿enia.

11.1.1. Substancje

Toksyczność ostra :

NADTLENEK DIBENZOILU (CAS: 94-36-0)
Droga pokarmowa : DL50 = 7710 mg/kg
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Gatunek : szczur

STYREN (CAS: 100-42-5)
Droga pokarmowa : DL50 = 1000 mg/kg

Gatunek : szczur

Przez drogi oddechowe (pary) : CL50 = 11.8 mg/l
Czas nara¿enia : 4 h 

11.1.2. Mieszanina

Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.
Monografia(e) CIRC (Międzynarodowego Centrum Badań nad Rakiem) :

CAS 100-42-5 : IARC Grupa 2A : Substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

12.1.1. Substancje

STYREN (CAS: 100-42-5)
Toksycznoœæ dla ryb : CL50 >= 3.24 mg/l

Gatunek : Pimephales promelas
Czas nara¿enia : 96 h

0,1 < NOEC <= 1 mg/l

Toksycznoœæ dla skorupiaków : CE50 >= 3.3 mg/l
Gatunek : Daphnia magna
Czas nara¿enia : 48 h

NOEC = 1.01 mg/l
Gatunek : Daphnia magna
Czas nara¿enia : 21 days

Toksycznoœæ dla glonów : CEr50 = 0.72 mg/l
Współczynnik M = 1
Gatunek : Pseudokirchnerella subcapitata
Czas nara¿enia : 96 h

NADTLENEK DIBENZOILU (CAS: 94-36-0)
Toksycznoœæ dla ryb : 0,01 < CL50 <= 0,1 mg/l

Współczynnik M = 10
Czas nara¿enia : 96 h

12.1.2. Mieszaniny

Brak informacji o toksycznoœci dla œrodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.2.1. Substancje

1,1'-(P-TOLYLIMINO)DIPROPAN-2-OL (CAS: 38668-48-3)
Biodegradacja : Brak danych dotycz¹cych podatnoœci na rozkład, substancja jest uznana za nie

ulegaj¹c¹ szybkiemu rozkładowi.

NADTLENEK DIBENZOILU (CAS: 94-36-0)
Biodegradacja : Ulega szybkiej degradacji.

STYREN (CAS: 100-42-5)
Biodegradacja : Ulega szybkiej degradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.3.1. Substancje

STYREN (CAS: 100-42-5)
Współczynnik podziału oktanol/woda : log Koe = 2.95
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Bioakumulacja : BCF = 13.5

12.4. Mobilność w glebie

Brak dostêpnych danych.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostêpnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostêpnych danych.
Niemieckie przepisy dotyczące klasyfikacji zagrożenia dla wody (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 2 : Stwarza zagro¿enie dla wody.

SEKCJA 13 : POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Właœciwe zarz¹dzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno byæ okreœlone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie wylewaæ do kanalizacji i dróg wodnych.
Odpady :

Zarz¹dzanie odpadami powinno siê odbywaæ bez stwarzania zagro¿enia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagro¿enia dla œrodowiska, w
szczególnoœci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Poddaæ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami najlepiej przez koncesjonowan¹ firmê zajmuj¹c¹ siê
przetwarzaniem odpadów.
Nie zanieczyszczaæ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwiaæ ich w œrodowisku.

Brudne opakowania :

Opró¿niæ całkowicie pojemnik. Zachowaæ etykietê(y) na pojemiku.
Przekazaæ do koncesjonowanej firmy zajmuj¹cej siê przetwarzaniem odpadów.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Produkt przewoziæ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. Numer UN (numer ONZ)

1866
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

UN1866=¯YWICA W ROZTWORZE, zapalna
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

- Klasyfikacja :

3
14.4. Grupa pakowania

III
14.5. Zagrożenia dla środowiska

-
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

ADR/RID Klasa Kod Gr.Pakow Nalepka Numer LQ Przepisy EQ Kat. Tunel
szczególn
e

3 F1 III 3 30 5 L - E1 3 D/E
*Je¿eli Q <450l patrz 2.2.3.1.5.1.

IMDG Klasa 2°Label Gr.Pakow LQ EmS Przepisy EQ
szczególn
e

3 - III 5 L F-E,S-E 223 955 E1
*Je¿eli Q <30l patrz 2.3.2.5.

IATA Klasa 2°Label Gr.Pakow Passager Passager Cargo Cargo note EQ
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3 - III 355 60 L 366 220 L A3 E1
3 - III Y344 10 L - - A3 E1

W przypadku iloœci limitowanych patrz czêœæ 2.7 OACI/IATA oraz rozdział 3.4  ADR i IMDG.
W przypadku iloœci wył¹czonych patrz czêœæ 2.6 OACI/IATA oraz rozdział 3.5 ADR i IMDG.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Brak dostêpnych danych.

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

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

- Informacje dotyczące klasyfikacji i etykietowania znajdujące się w punkcie 2:

Uwzglêdniono nastêpuj¹ce przepisy:
- Rozporz¹dzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporz¹dzeniem (WE) nr 2018/669 (ATP 11)

- Informacje dotyczące opakowania:

Brak dostêpnych danych.
Produkt podlegający ograniczeniom dotyczącym stosowania : Patrz załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Wył¹cznie do u¿ytku zawodowego.
- Szczególne postanowienia :

Brak dostêpnych danych.
- Niemieckie przepisy dotyczące klasyfikacji zagrożenia dla wody (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 2 : Stwarza zagro¿enie dla wody.
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak dostêpnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE
Poniewa¿ warunki pracy u u¿ytkownika nie s¹ nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte s¹ na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspólnoty europejskiej.
Mieszanina nie powinna byæ u¿ywana do innych zastosowañ ni¿ wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotycz¹cych obchodzenia siê z ni¹.
U¿ytkownik zawsze ponosi odpowiedzialnoœæ za podjêcie niezbêdnych œrodków aby spełniaæ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny byæ traktowane jako opis wymogów bezpieczeñstwa zwi¹zanych z t¹ mieszanin¹,
a nie jako gwarancja jej właœciwoœci.

Brzmienie zwrotów zastosowanych w sekcji 3 :

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H241 Ogrzanie mo¿e spowodowaæ po¿ar lub wybuch.
H300 Połkniêcie grozi œmierci¹.
H302 Działa szkodliwie po połkniêciu.
H304 Połkniêcie i dostanie siê przez drogi oddechowe mo¿e groziæ œmierci¹.
H315 Działa dra¿ni¹co na skórê.
H317 Mo¿e powodowaæ reakcjê alergiczn¹ skóry.
H318 Powoduje powa¿ne uszkodzenie oczu.
H319 Działa dra¿ni¹co na oczy.
H332 Działa szkodliwie w nastêpstwie wdychania.
H335 Mo¿e powodowaæ podra¿nienie dróg oddechowych.
H360D Mo¿e działaæ szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H361d Podejrzewa siê, ¿e działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H372 Powoduje uszkodzenie narz¹dów  poprzez długotrwałe lub powtarzane nara¿enie .
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powoduj¹c długotrwałe skutki.

Skróty :

CMR: Rakotwórcza, mutagenna lub działaj¹ca szkodliwie na rozrodczoœæ.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotycz¹ca
miêdzynarodowego transportu drogowego materiałów niebezpiecznych).
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Miêdzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych).
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale (Miêdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotycz¹ce miêdzynarodowego transportu kolejowego towarów niebezpiecznych.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagro¿enia dla wody).
GHS02 : płomieñ
GHS07 : wykrzyknik
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GHS08 : zagro¿enie dla zdrowia
PBT: Substancja trwała, wykazuj¹ca zdolnoœæ do bioakumulacji i toksyczna.
vPvB : Substancja bardzo trwała i wykazuj¹ca bardzo du¿¹ zdolnoœæ do bioakumulacji.
SVHC : Substancje wzbudzaj¹ce szczególnie du¿e obawy.
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