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Data wydania: 22.10.2016 wersja 1 
 

Odilat SR40 
Klej / uszczelniacz poliuretanowy 

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY  
Podstawa: Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady REACH Tytuł IV oraz Załącznik II 
 

SEKCJA1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
1.1 Identyfikator produktu Odilat SR40 

Klej / uszczelniacz poliuretanowy 
1.2 Istotne zidentyfikowane 

zastosowania mieszaniny 
oraz zastosowania 
odradzane 

klej i uszczelniacz   

1.3 Dane dotyczące dostawcy 
karty charakterystyki 

TARGET Polska Sp. z o.o. 
ul. Pogodna 63/1; 15-365 Białystok 

Tel/fax: +48 742 06 36 
e- mail: target@silpac.pl 

1.4 Telefon alarmowy Tel: +48 742 06 36 w godz. 8-16 
 

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 
2.1 Klasyfikacja mieszaniny 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
·Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
   
 Klasa zagroŜenia  Kategoria Zwroty H 
 Resp. Sens. 1 H334: MoŜe powodować objawy alergii lub astmy lub 

trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

 

 

2.2 Elementy oznakowania 

 2.2. Elementy oznakowania 
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP. 
· Piktogramy określające rodzaj zagroŜenia 

GHS09 
 
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia: 
H334 - MoŜe powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 
Zwroty wskazujące środki ostroŜności:  
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza naleŜy pokazać pojemnik lub etykietę.  
P102 - Chronić przed dziećmi. 
P284 - W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg 
oddechowych.  
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeŜe powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.  
P342 + P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.  
P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / 
międzynarodowymi przepisami. 
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SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 
Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania: 
Zawiera: diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu. 
 
Załącznik XVII rozp. REACH:  
W przypadku powszechnej sprzedaŜy opakowanie musi być opatrzone widocznym, czytelnym i 
nieusuwalnym napisem o treści (załącznik XVII do rozporządzenia REACH):  
Stosowanie tego produktu moŜe wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. 
Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu 
skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba, Ŝe 
stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą 
EN 14387). 

 
 

2.3 Inne zagroŜenia:  
W czasie uŜycia, w kontakcie z wilgotnym powietrzem, wydziela się oksym-butan-2-onu 
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 
PBT: Nie nadający się do zastosowania. 
vPvB: Nie nadający się do zastosowania. 

 
 

SEKCJA 3 SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny 

Nazwa  Zawartość 
uł. masowy 
w %  

Nr CAS  Nr WE  Klasyfikacja wg rozporządzenia 
1272/2008 

Diizocyjanian 4,4'-
metylenodifenylu  

Nr. Rejestracji: 
01-2119457014-47 

0,1<C<1 101-68-8 202-966-0 Carc. 2 H351 
Acute Tox. 4, H332 
STOT RE 2,  H373 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
* klasyfikacja dokonana przez 
producenta na podstawie klasyfikacji 
izomerów 

Ksylen 
Nr. Rejestracji: 
01-2119488216-32 
 

0,1<C<10 1330-20-7 215-535-7 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4, H332, H312 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 2, H373 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
 Etylobenzen 

Nr. Rejestracji: 
01-2119489370-35 
 

0,1<C<5 100-41-4 202-849-4 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4, H332 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 3, H412 
 

 
 
Pełne brzmienia zwrotów H oraz akronimy symboli, klas zagroŜenia i kodów kategorii podano w sekcji 16. 
Karty charakterystyki. 
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SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
 Wdychanie  
 Wynieść poszkodowanego z miejsca naraŜenia, ułoŜyć w wygodnej pozycji półleŜącej lub siedzącej, 

zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. JeŜeli wystąpią zaburzenia oddychania,  zastosować  
sztuczne  oddychanie.  JeŜeli  objawy  nie  ustępują,  wezwać lekarza. 

 Skóra 
 Natychmiast spłukać duŜą ilością  wody, zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ, skórę zmyć duŜą ilością wody z 

mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 
 Oczy 
 Natychmiast płukać duŜą ilością letniej wody, najlepiej bieŜącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła 

kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia 
rogówki. JeŜeli podraŜnienie nie ustępuje, naleŜy skonsultować się z lekarzem-okulistą. 

 Połknięcie 
 JeŜeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do 

wypicia duŜą ilość wody (jeśli poszkodowany jest przytomny). Zapewnić pomoc lekarską. 
4.2 NajwaŜniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki naraŜenia 
 Przy znacznych stęŜeniach par lub bezpośrednim dostaniu się produktu do oczu moŜe wystąpić 

podraŜnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, zapalenie spojówek. Kontakt ze skórą moŜe 
powodować zaczerwienienie, swędzenie i wysuszanie skóry, stany zapalne. Nie stwierdzono działania 
uczulającego na skórę, ale produkt zawiera składnik, który u osób o wraŜliwej skórze moŜe powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej. Wdychanie par o duŜym stęŜeniu moŜe spowodować uczucie 
zmęczenia, osłabienie, senność, nudności, bóle i zawroty głowy, ból gardła. Powtarzający się kontakt z 
parami produktu moŜe powodować reakcje uczuleniowe dróg oddechowych (obrzęk, chrypka, uczucie 
duszenia się, kaszel). Po spoŜyciu duŜych ilości moŜe dojść do uszkodzenia śluzówki przewodu 
pokarmowego, wymiotów i biegunki. 

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

 W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej (wysypka, obrzęk, objawy duszenia się, kaszel) 
natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę lub kartę charakterystyki w celu zastosowania 
odpowiednich leków antyhistaminowych. Lekarzowi udzielającemu pomocy udostępnić kartę 
charakterystyki. 

 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU 
5.1 Środki gaśnicze: 
 Odpowiednie środki gaśnicze: 
 Stosować ditlenek węgla, suche proszki gaśnicze, zwykłą pianę gaśniczą, rozpyloną wodę w 

zaleŜności od otoczenia.  
 Nieodpowiednie środki gaśnicze: 
 Nie stosować zwartych strumieni wody 
5.2 Szczególne zagroŜenie związane z mieszaniną: 
 Przy ogrzewaniu lub w wypadku poŜaru moŜliwe jest tworzenie się trujących gazów. 
5.3 Informacje dla straŜy poŜarnej: 
 Nosić izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleŜnym źródłem powietrza i kombinezony ochronne.  

 
 

SEKCJA 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
6.1 Indywidualne środki ostroŜności, wyposaŜenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 
 Zakładać odzieŜ ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice 

wykonane z kauczuku fluorowego (grubość 0.7 mm, czas przebicia ≥  480 min) oraz okulary ochronne 
typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić 
zakaz palenia i uŜywania narzędzi iskrzących). Usunąć osoby nie biorące udziału w usuwaniu awarii z 
zagroŜonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. Unikać wdychania par. 

6.2. Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska: 
 Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód 

gruntowych. W przypadku skaŜenia środowiska zawiadomić odpowiednie władze lokalne. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skaŜenia i słuŜące do usuwania 

skaŜenia: 
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 Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. 
Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i uŜywania narzędzi iskrzących). 
Małe ilości zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiąŜący (piasek, ziemia okrzemkowa), 
przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do utylizacji. Zanieczyszczoną 
powierzchnię zmyć acetonem. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
 Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7. 

Informacje na temat osobistego wyposaŜenia ochronnego patrz rozdział 8. 
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13. 

 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE 
7.1 Środki ostroŜności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
 Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej 

temperatury i źródeł zapłonu. Wskazane jest podejmowanie środków ostroŜności, aby podczas pracy z 
mieszaniną unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. Zabezpieczyć przed przedostaniem 
się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie 
uŜytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast 
zdjąć, uprać przed ponownym załoŜeniem. 

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

 Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać z daleka od 
źródeł wysokiej temperatury, źródeł zapłonu. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych. 
Czas przechowywania: 1 rok. 

7.3 Szczególne zastosowania końcowe 
 Brak  

 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAśENIA/ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Nazwa substancji CAS Normatyw Wartość Jednostka 

Ksylen 1330-20-7 NDS 100 mg/m
3 

NDS 200 mg/m
3
 

Etylobenzen 100-41-4 
NDSCh 400 mg/m

3
 

NDS 0,03 mg/m
3
 

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu) 101-68-8 
NDSCh 0,09 mg/m

3
 

 

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu: 
DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie lokalne) 0.05 mg/m

3 

DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra, działanie lokalne) 0.1 mg/m
3 

DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie lokalne) 0.025 mg/m
3 

 
DNELkonsument (wdychanie, toksyczność ostra, działanie ogólnoustrojowe) 0.05 mg/m

3 

PNECwoda słodka: 1 mg/l 
PNECwoda morska: 0.1 mg/l  
PNEC woda – sporadyczne uwolnienie: 10 mg/l 
PNECgleba: 1 mg/l 
PNECoczyszczalnia ścieków: 1 mg/l 
Ksylen:  
DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie 
ogólnoustrojowe): 77 mg/ m

3
 DNELpracownik (wdychanie, toksyczność 

ostra, działanie ogólnoustrojowe): 289 mg/ m
3
 DNELpracownik (wdychanie, 

toksyczność ostra, działanie lokalne): 289 mg/ m
3
 DNELpracownik (skóra, 

toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 180 mg/kg  
DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie 
ogólnoustrojowe): 14.8 mg/ m

3
 DNELkonsument (wdychanie, toksyczność 

ostra, działanie ogólnoustrojowe): 174 mg/ m
3
 DNELkonsument (wdychanie, 

toksyczność ostra, działanie lokalne): 174 mg/ m
3 

 
DNELkonsument (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 
108 mg/kg DNELkonsument (doustnie, toksyczność przewlekła, działanie 
ogólnoustrojowe): 1.6 mg/kg 
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SEKCJA 8. KONTROLA NARAśENIA/ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
  

PNECwoda słodka: 0.327 mg/l 
PNECwoda morska: 0.327 mg/l 
PNECosad wody słodkiej: 12.46 mg/kg osadu 
PNECosad wody morskiej: 12.46 mg/kg osadu 
PNECgleba: 2.31 mg/gleby 
PNECsporadyczne uwolnienie: 0.327 mg/l 
PNECoczyszczalnia ścieków: 6.58 mg/l 
Etylobenzen: 
DNELpracownik (wdychanie, toksyczność ostra, działanie lokalne) 293 mg/m

3 

DNELpracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 77 mg/m
3 

DNELpracownik (skóra, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe):180  mg/kg 
DNELkonsument (wdychanie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe) 15 mg/m

3 

DNELkonsument (doustnie, toksyczność przewlekła, działanie ogólnoustrojowe): 1.6 mg/kg 
PNECwoda słodka: 0.1 mg/l 
PNECwoda morska: 0.01 mg/l 
PNECosad wody słodkiej: 13.7 mg/l osadu 
PNECosadwody morskiej: 2.68 mg/l osadu 
PNECoczyszczalnia ścieków: 9.6 mg/l osadu 
PNECgleba: 2.68 mg/l gleby  
PNECsporadyczne uwolnienie: 0.1 mg/l 

 
Zalecane dopuszczalne stęŜenie w materiale biologicznym (DSB) 
Ksylen:  
Kwas metylohipurowy (mocz) – 1.4 g/l  
Etylobenzen: 
Kwas migdałowy (mocz) – 20 mg/h 
 

Sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej s. L.132 z 29.05 2015 r.) 

 

8.2 
8.2.1 

Kontrola naraŜenia: 
Stosowne techniczne środki kontroli 

 Niezbędna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna 
pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy płaszczyźnie roboczej lub poniŜej. 
Wywiewniki wentylacji ogólnej w górnej części pomieszczenia oraz przy podłodze. Nie uŜywać w 
pobliŜu źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji uŜywać 
ochron dróg oddechowych. Zapewnić stanowisko do płukania oczu. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 
 Drogi oddechowe:  

W przypadku  przekroczenia  dopuszczalnych  stęŜeń  par  produktu  naleŜy  stosować ochrony dróg 
oddechowych z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem  P2  oraz  filtrem  par  
oznaczonym  kolorem  brązowym  i  literą  A.  MoŜna stosować filtry zespolone AP.  
Ręce i skóra:  
Stosować odzieŜ ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice 
wykonane z z kauczuku fluorowego (grubość 0.7 mm, czas przebicia ≥  480 min). 
Oczy: 
Stosować okulary ochronne typu gogle. 
 
Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do 
przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stęŜeń normatywnych. Po zakończeniu 
pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć 
dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. 

8.2.3 Kontrola naraŜenia środowiska 
 Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 
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SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 Wygląd Ciecz o duŜej lepkości, barwa zaleŜna od specyfikacji. 

 Zapach Rozpuszczalnikowy 
 Próg zapachu  Nie oznaczono 
 Kolor Szary 
 pH Nie oznaczono 
 Temperatura topnienia/krzepnięcia  Nie oznaczono 
 Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 
 Szybkość parowania Nie oznaczono 
 Punkt zapłonu Brak dostępnych danych 
 Palność Mieszanina jest niepalna 
 Niebezpieczeństwo wybuchem Produkt nie grozi wybuchem  
 Gęstość w 20oC 1,3 g/cm3  
 Lepkość > 20.5 mm2/s w 40 0C. 
 Rozpuszczalność  Nierozpuszczalny w wodzie  
9.2. Inne informacje 
 Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
10.1. Reaktywność 
 W normalnych warunkach stosowania produkt nie stwarza zagroŜenia.  
10.2. Stabilność chemiczna 
 W normalnych warunkach stosowania produkt jest stabilny. 
10.3. MoŜliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 
 Nie są znane 
10.4. Warunki, których naleŜy unikać 
 Wysoka temperatura, otwarty ogień 
10.5. Materiały niezgodne 
 Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
 Tlenek węgla i dwutlenek węgla tlenki siarki, cyjanowodór  

 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Ostra toksyczność:  
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:  

CAS: 101-68-8 Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu) 
 LD50 - doustnie szczur 

(samice) 
>7616  mg/kg OECD 401 

 DL50 - skóra królik >9400 OECD 402 
 CL50 – inhalacyjnie szczur  0,49 mg/l (4h) OECD 403 

CAS: 100-41-4 Etylobenzen 
 DL50 - doustnie szczur  3500 mg/kg  
 CL50 – inhalacyjnie szczur 1432 ppm (4h) 
 DL50 – skóra królik  15432 mg/g (24h) 
CAS: 1330-20-7 Ksylen 
 DL50 - doustnie szczur 

(samice) 
3523  mg/kg OECD 401 

 DL50  - doustnie szczur 
(samice) 

>4000 OECD 401 

 

 CL50 – skóra szczur  >4200 (4h)  
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 Działanie Ŝrące/draŜniące na skórę:  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
PowaŜne uszkodzenie oczu/działanie draŜniące na oczy:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:  
MoŜe powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 
Produkt zawiera składnik sklasyfikowany jako uczulający w kontakcie ze skórą, który u ludzi 
szczególnie wraŜliwych moŜe wywoływać reakcję alergiczną skóry. 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Rakotwórczość:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Szkodliwe działanie na rozrodczość:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – naraŜenie jednorazowe:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – naraŜenie powtarzane:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
ZagroŜenie spowodowane aspiracją:  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 
Inne informacje:  
Bazując na właściwościach izocyjanianów i produktów je zawierających, uwaŜa się, Ŝe produkt moŜe 
powodować powaŜne podraŜnienia i reakcje i reakcje uczuleniowe skóry i układu oddechowego. 
Osoby z problemami astmatycznymi, chronicznymi chorobami układu oddechowego nie powinny 
pracować z produktem. Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować trwałe uszkodzenie płuc . 
MoŜliwe jest opóźnione pojawienie się dolegliwości – trudności w oddychaniu, kaszel. 
 

 
 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
12.1 Toksyczność  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Toksyczność ostra: 

CAS: 101-68-8 Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu) 
 LC50 - ryby (Danio rerio) >1000  mg/l (96h) OECD 203 
 EC50 - bezkręgowce (Daphnia 

magna) 
129,7  mg/l (24h) OECD 202 

 EC50 - glony (Desmodesmus 
subspicatus)  

>1640  mg/l (24h) OECD 201 

 EC50 – bakterie (osad czynny) >100  mg/l (3h) OECD 209 
CAS: 100-41-4 Etylobenzen 
 CL50 – ryby (Salmo gairdneri) 4,2 mg/l (96h) OECD 203 
 CL50 – ryby (Salmo gairdneri) mg/l (7 dni) US EPA 
CAS: 1330-20-7 Ksylen 
 CL50 – ryby (Onchorhynchus 

mykiss) 
2,6  mg/l (96h) OECD 203 

 NOEC – ryby 
(Onchorhynchus mykiss) 

>1,3  mg/l (56 dni) 

 

 EC50 – bezkręgowce 
(Daphnia magna) 

3,82  mg/l (48h) 

 Sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej s. L.132 z 29.05 2015 r.) 
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SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
 Ksylen:  łatwo ulega biodegradacji ( 87.8 % w 28 dni)  (Metoda OECD 301 F)  

Etylobenzen: łatwo ulega biodegradacji (70 – 80 % w 28 dni) (Metoda ISO 14593)  
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu: nie ulega biodegradacji (0 % w 28 dni) (OECD 301A) 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
 Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow):  Brak danych dla mieszaniny.  

Ksylen: 3.2  
Etylobenzen: 3.6  
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu: 5.22  
Współczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych dla mieszaniny. 
Ksylen: 7 – 26 (ryby - Oncorhynchus mykiss)  
Etylobenzen: 1 (ryby - Oncorhynchus kisutch) 15 - 79 (ryby - Carassius auratus ) 4.68 (małŜe – 
Lamellibranchiata)  
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu: 92 – 200 (ryby - Cyprinus carpio) 

12.4  Mobilność w glebie 
 Etylobenzen: 0.00843 atm m³/mol 

Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu: 8.95E-7 atm m³/mol 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 Produkt nie spełnia kryteriów PBT i vPvB 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 Producent proponuje następującą klasyfikację:  

08 04 09 - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 
15 01 10 – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
 
ZuŜyte opakowania dokładnie opróŜnić. Opakowania wielokrotnego uŜytku mogą być (po oczyszczeniu) 
uŜywane powtórnie. 

 Opakowania nie oczyszczone: 
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości. 

 

SEKCJ 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
14.1 Transport ADR: Podstawa: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r o zmianie ustawy o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1 (Dz. U. Nr 141, poz. 1184) 
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.2 Transport wodami śródlądowymi ADN/ADNR:  
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.3 Transport morski IMDG:  Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.4 Transport powietrzny ICAO/IATA: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny  
 

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny 

 Przepisy poszczególnych krajów: 
 
a) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z   
     późn. zm.). 
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
     substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018 wraz z późn. zm.). 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
     środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173). 
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SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

     niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). 
e) Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i 
     natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm.). 
f) 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). 
g) Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w Ŝycie 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). 
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z późn. zm. 
i) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  
   (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888). 
j) 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
    oraz uchylająca niektóre dyrektywy, wraz z późn. zm. 
k) Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).  
l) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
    środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
m) 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 równieŜ dyrektywę 
      Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 
n) 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 wraz z późn. zm. 
o) 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i 
     odpadów opakowaniowych, wraz z późn. zm. 
p) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 
     wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
     środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984). 
r) Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z 
    późniejszymi zmianami. 
s) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
    (Dz.U.01.112.1206). 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

 Została przeprowadzona Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego. 
 

16. INNE INFORMACJE 

 Instrukcja uŜycia 
uszczelnianie i montaŜ elementów konstrukcyjnych 
 
Odnośne zwroty  
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H226 Łatwopalna ciecz i pary. 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią. 
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.  
H315 Działa draŜniąco na skórę. 
H317 MoŜe powodować reakcję alergiczną skóry.  
H319 Działa draŜniąco na oczy. 
D332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
H334 MoŜe powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania 
H335 MoŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych. 
H351 Podejrzewa się, Ŝe powoduje raka.  
H373 MoŜe powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub naraŜenie powtarzane. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 
Flam. Liq. 2                      Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagroŜenia 2. 
Flam. Liq. 3                      Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagroŜenia 3 
Repr. 2                             Działanie szkodliwe na rozrodczość,  kategoria zagroŜenia 2. 
Carc. 2                             Rakotwórczość, kategoria zagroŜenia 2. 
Asp. Tox. 1                      ZagroŜenie spowodowane aspiracją, kategoria zagroŜenia 1. 
Acute Tox. 4 Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kategoria zagroŜenia 4.  
 



                                                         Strona 10 z 10 

 

                                                                             

16. INNE INFORMACJE 

Acute Tox. 4 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę) i toksyczność ostra (po  
                                        naraŜeniu inhalacyjnym), kategoria zagroŜenia 4.  
Resp. Sens. 1 Działanie uczulające na drogi oddechowe kategoria zagroŜenia 1.  
Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę kategoria zagroŜenia 1.  
Eye Irrit. 2 PowaŜne uszkodzenie oczu/działanie draŜniące na oczy,  kategoria zagroŜenia 2. 
Skin Irrit. 2 Działanie draŜniące na skórę kategoria zagroŜenia 2.  
STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – naraŜenie powtarzane, kategoria 
                                             zagroŜenia 2 (wdychanie).  
STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – naraŜenie jednorazowe, kategoria 
                                             zagroŜenia 3, działanie draŜniące na drogi oddechowe, działanie narkotyczne. 
  
· Skróty i akronimy: 
NDS - NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenie na stanowisku pracy – najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie średnie 
waŜone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego 
aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego 
przyszłych pokoleń NDSCh - NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe – najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie 
chwilowe ustalone jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia 
pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeŜeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłuŜej niŜ 
30 minut w czasie zmiany roboczej  
vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo duŜą zdolność do bioakumulacji PBT - Substancja trwała, 
wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  
DL50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym 
przedziale czasowym  
CL50 – StęŜenie śmiertelne - stęŜenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym 
przedziale czasowym  
CE50 – StęŜenie efektywne – efektywne stęŜenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej 
wartości  
DNEL - Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka - poziom naraŜenia na działanie 
substancji niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka  
PNEC - Przewidywane stęŜenie niepowodujące zmian w środowisku - stęŜenie substancji, poniŜej którego nie 
przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków dla środowiska  
BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostęŜenia) – stosunek stęŜenia substancji w organizmie do jego stęŜenia 
w wodzie w stanie równowagi  
ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. 
Agreement on Dangerous Goods by Road)  
RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods 
Code)  
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association) 
CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service  
WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w 
szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 
(EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie 
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub 
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers" 
 
PowyŜsze informacje są opracowane w oparciu o bieŜący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest 
stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie 
zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za 
bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności z przestrzeganie przepisów prawa, spada na uŜytkownika. 
 
Data wydania: 22.10.2016 

 


