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Zastępuje dokument z dnia: 08.08.2014 
 

Plastic glue 
Klej do plastików twardych 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY  
 

 
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  
 

1.1 Identyfikator produktu Plastic glue 
Klej do plastików twardych  

1.2 Istotne zidentyfikowane 
zastosowania mieszaniny 
oraz zastosowania 
odradzane 

Klej do plastików twardych 

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;    
112 (czynny całą dobę) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroŜeń  
 
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 

 
Mieszanina jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
H319 – Działanie draŜniące na oczy.  
H336 – MoŜe powodować uczucie senności lub zawroty głowy.  
Flam. Liq. 2 – Substancja ciekła łatwopalna kategorii 2.  
Eye Irrit. 2 – Działanie draŜniące na oczy kategorii 2.  
STOT SE 3 – Działanie toksyczne na narządy docelowe, naraŜenie jednorazowe kategorii 3.  
 
Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka  
Produkt jest draŜniący. Działa draŜniąco na oczy i drogi oddechowe. Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub 
pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.  
Objawy i skutki negatywnego działania produktu – patrz pkt 11. 
 
Szkodliwe skutki działania na środowisko  
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.  
 
Szkodliwe skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi  
Preparat jest wysoce łatwopalny. Pary są cięŜsze od powietrza, zalegają przy gruncie i tworzą z powietrzem mieszaniny 
wybuchowe. Tetrahydrofuran moŜe tworzyć wybuchowe nadtlenki. 

 
2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA  
 
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: 
 
Piktogramy: 

GHS07         GHS02 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
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Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:  

Zawiera: Tetrahydrofuran (THF), aceton 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia: 
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
H319 - Działa draŜniąco na oczy.  
H336 - MoŜe spowodować senność lub zawroty głowy.  
Zwroty wskazujące środki ostroŜności:  
P102 - Chronić przed dziećmi.  
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia. – Palenie wzbronione.  
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzieŜ ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.  
P305+ P351+ P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeŜeli są i moŜna je łatwo usunąć.  
P403 + P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.  
 
2.3. INNE ZAGROśENIA  
Substancja nie spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  
 
3.1. SUBSTANCJA 

Nie dotyczy, produkt jest mieszaniną. 
 
3.2. MIESZANINA 

Charakterystyka chemiczna 
Mieszanina asfaltów, kauczuku, rozpuszczalnika organicznego, wypełniacza mineralnego, włókien celulozowych, 
dodatków. 
Składniki niebezpieczne  
 

Nazwa składnika Numery identyfikujące 
składnik 

% (m/m) Klasyfikacja wg WE 1272/2008 

Tetrahydrofuran (THF) CAS: 109-99-9 
WE: 203-726-8 
Rejestracji:  
01-2119444314-46-XXXX 

30-75   
Flam. Liq. 2; H225  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H336  

Aceton 
 

 

CAS: 67-64-1 
WE: 200-662-2 
Rejestracji:  
01-2119471330-49-XXXX 

30-40 Flam. Liq. 2; H225  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H336  
EUH066 

      Pełną treść zwrotów opisujących zagroŜenie podano w p. 16. 

 
 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
W przypadku naraŜenia przez drogi oddechowe  
- Opuścić miejsce naraŜenia (lub wyprowadzić poszkodowanego z miejsca naraŜenia)  
- Zapewnić poszkodowanemu spokój i dostęp świeŜego powietrza  
- W razie zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie  
- Zapewnić pomoc lekarską  
W przypadku naraŜenia przez kontakt ze skórą  
- Zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ  
- Zmyć skórę wodą z mydłem, a następnie obficie spłukać wodą  
- Skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia podraŜnienia.  
W przypadku naraŜenia przez kontakt z oczami  
- Usunąć szkła kontaktowe  
- Nie stosować środków zobojętniających  
- Przemywać oczy duŜą ilością chłodnej wody przez około 15 minut przy otwartych powiekach (unikać silnego strumienia wody ze 
względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki)  
- W przypadku dolegliwości wymagana jest konsultacja okulistyczna  
W przypadku naraŜenia przez przewód pokarmowy  
- Nie wywoływać wymiotów  
- Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.  
- Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu.  
4.2. NajwaŜniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki naraŜenia  
Brak danych.  
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym  
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego powinien podjąć lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. 
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku poŜaru 
 
Postępować zgodnie z istniejącą Instrukcją Bezpieczeństwa PoŜarowego, jeŜeli odbiorca takiej nie posiada naleŜy zawiadomić 
otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagroŜenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby 
zarządzić ewakuację. Małe poŜary gasić podręcznymi środkami gaśniczymi, w przypadku duŜych poŜarów wezwać StraŜ PoŜarną i 
Policję Państwową.  
 
5.1. Środki gaśnicze  
Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, woda – prądy rozproszone. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody.  
Mały poŜar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).  
DuŜy poŜar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Nie stosować zwartych strumieni 
wody na powierzchnię cieczy. Zbiorniki naraŜone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej 
odległości; jeŜeli to moŜliwe, usunąć je z obszaru zagroŜenia (groźba wybuchu).  
 
5.2. Szczególne zagroŜenia związane z mieszaniną  
Produkt jest łatwopalny. Zapobiegać przedostaniu się wycieku oraz środków gaśniczych i wody gaśniczej do wód gruntowych, ujęć 
wody pitnej i kanalizacji. Produkty spalania mogą zawierać tlenki węgla. Unikać wdychania produktów spalania.  
 
5.3. Informacje dla straŜy poŜarnej  
Zaleca się stosowanie pełnej odzieŜy ochronnej i aparatów izolujących drogi oddechowe. 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1. Indywidualne środki ostroŜności, wyposaŜenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Dla osób nie naleŜących do personelu udzielającego pomocy  
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Unikać 
kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej – patrz pkt. 8.  
Dla osób udzielających pomocy  
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej. Usunąć źródła 
zapłonu. Nie stosować narzędzi iskrzących. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej – patrz pkt. 8.  
 
6.2. Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska  
Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.  
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skaŜenia i słuŜące do usuwania skaŜenia  
Jeśli to moŜliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy lub uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym 
opakowaniu ochronnym). W razie duŜego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować. Małe 
ilości rozlanej cieczy przysypać materiałem chłonnym (piasek, ziemia), zebrać do zamykanego pojemnika, zanieczyszczoną 
powierzchnię spłukać wodą. Odpad usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz pkt 13).  
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji  
Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8.  
Odpad usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami - sekcja 13. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  
 
7.1. Środki ostroŜności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Podczas stosowania zachować podstawowe zasady higieny pracy z substancjami chemicznymi: nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z 
cieczą i wdychania par. W przerwach w pracy myć ręce. Nie uŜywać zanieczyszczonej produktem odzieŜy. Przestrzegać zasad 
higieny osobistej. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej 
(jak podano w punkcie 8). Wyeliminować źródła zapłonu, stosować narzędzia nie iskrzące. Unikać tworzenia aerozoli i stęŜeń 
wybuchowych w powietrzu.  
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności  
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w magazynie przystosowanym do 
przechowywania substancji łatwopalnych: wyposaŜonym w wentylację mechaniczną i instalację elektryczną w wykonaniu 
przeciwwybuchowym, odpowiedni sprzęt gaśniczy, z podłogą z wykładziną elektroprzewodzącą.  
 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe  
Brak. 
 

SEKCJA 8: Kontrola naraŜenia/środki ochrony indywidualnej 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Dopuszczalne stęŜenie w środowisku pracy: nie ma danych dotyczących produktu. PoniŜej podano dane dla składników 
niebezpiecznych: 
 
Specyfikacja NDS(mg/m3) NDSCH(mg/m3) NDSP(mg/m3) 

Aceton 150 300 - 
Tetrahydrofuran 150 300 - 
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Zalecane metody monitoringu  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (Dz. 
U. nr 73, poz. 645).  
PN-Z-04057-01:1979 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy 
metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki.  
 
8.2. Kontrola naraŜenia  
Stosowne techniczne środki kontroli  
Informacje podano w sekcji 7.  
Indywidualne środki ochrony: 
Ochrona oczu lub twarzy: gogle ochronne; zaleca się wyposaŜenie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu.  
- ochrona rąk: rękawice ochronne odporne na działanie rozpuszczalników organicznych (np.: z gumy nitrylowej lub nitonu)  
- inne: odzieŜ ochronna.  
Ochrona dróg oddechowych: maski z pochłaniaczem par organicznych (typ A).  
ZagroŜenia termiczne: nie dotyczy.  
Kontrola naraŜenia środowiska  
NaleŜy nie dopuścić do przedostania się mieszaniny do wód gruntowych, ścieków lub gleby. 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Wygląd ……………….…………………………..……………..: ciecz 
Barwa …………………………………..………….……………: transparentna do lekko słomkowej 
Zapach ………………………………………...…….………….:charakterystyczny 
Temperatura topnienia/krzepnięcia ………………………....: -94,7°C (aceton);  
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [0C] …: 56°C (aceton);  
Temperatura zapłonu [0C]...................................................: -17°C (aceton);  
Górna granica wybuchowości, [% V/V]……………………...: 14,3 (aceton);  
Dolna granica wybuchowości, [% V/V]……………………....: 2,5 (aceton);  
Gęstość................................................................................: około 0,87 g/cm3 
Rozpuszczalność w wodzie.................................................: nie rozpuszcza się 
Temperatura samozapłonu..................................................: 465°C (aceton);  
Lepkość wg Brookfield’a......................................................: około 3500 mPa·s 
Rozpuszczalnik organiczny………………………………......: do 80 % 
9.2. Inne informacje 
Minimalna energia zapłonu [mJ]: brak danych 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 
10.1. Reaktywność  
Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach.  
10.2. Stabilność chemiczna  
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.  
10.3. MoŜliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Nieznane.  
10.4. Warunki, których naleŜy unikać  
Wysoka temperatura, otwarty płomień, źródła zapłonu, iskra elektryczna.  
10.5. Materiały niezgodne  
Silne utleniacze,.  
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
W normalnych warunkach nie występują. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 
11.1.Informacje dotyczące skutków ekologicznych 
11.1.2. Mieszaniny. 
Toksyczność komponentów 
Tetrahydrofuran:  
LD50 (szczur, doustnie) 1650 mg/kg  
LC50 (szczur, inhalacja) 1600 mg/m3/4h  
LD50 (szczur, skóra) 5000 mg/kg  
Aceton:  
LD50 (szczur, doustnie) 5800 mg/kg  
LC50 (szczur, inhalacja) 76 mg/l/4h  
LD50 (królik, świnka morska, skóra) 7400 mg/kg  
 
W kontakcie ze skorą 
Działa draŜniąco i wysuszająco. 
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W kontakcie z oczami 
Wysokie stęŜenie par lub pryśnięcie do oka mogą powodować podraŜnienie błon śluzowych oczu ( pieczenia, 
zaczerwienienie, łzawienie). 
W przypadku naraŜenia drogą oddechową 
Przy wdychaniu opary mogą działać draŜniąco na błony śluzowe układu oddechowego, ból głowy, nudności wymioty i 
inne niepoŜądane objawy. 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 
12.1. Toksyczność 
Brak danych dla produktu. PoniŜej podano dane dla składników:  
Tetrahydrofuran  
Toksyczność ostra:  
Dla ryb Pimephales promelas LC50 2160 mg/l/96 h  
Graniczne stęŜenie toksyczne dla:  
Dla ryb Leuciscus idus melanotus LC0 2220 mg/l/48 h 
Dla skorupiaków Daphnia magna EC0 1250 mg/l/24 h  
Dla glonów Scenedesmus quadricauda 3700 mg/l; Microcystis aeruginosa 225 mg/l  
Dla bakterii Pseudomonas putida 580 mg/l  
StęŜenie śmiertelne:  
Dla ryb Leuciscus idus melanotus LC50 2160 mg/l/48; LC100 3700 mg/l/48 h  
Dla skorupiaków Daphnia magna EC50 5930mg/l/24 h; EC100 5930mg/l/24 h  
Aceton  
Wyniki badań są dostępne dla toksyczności ostrej środowiska wodnego, brak danych dla osadu oraz gleby.  
Środowisko wodne:  
LC50: 8800 mg/l - badanie toksyczności ostrej na bezkręgowcach słodkowodnych; Daphnia pulex, 48h  
LC50: 2100 mg/l - badanie toksyczności ostrej na bezkręgowcach słonowodnych; Artemia salina, 24h  
NOEC: 2212 mg/l - badanie toksyczności przewlekłej na bezkręgowcach; Daphnia magna, 28 dni  
LOEC: 530 mg/l - badanie toksyczności ostrej dla glonow słodkowodnych; Microcystis aeruginosa, 8 dni  
NOEC: 430 mg/l - badanie toksyczności ostrej dla glonow słonowodnych; Prorocentrum minimum, 96 h  
LC50: 5540 mg/l - badanie toksyczności ostrej na rybach słodkowodnych; Oncorhynchus mykiss , 96h  
LC50: 11000 mg/l - badanie toksyczności ostrej na rybach słonowodnych; Alburnus alburnus , 96h  
Badanie toksyczności przewlekłej na rybach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)  
 
Osad:  
Badanie toksyczności na organizmach osadu: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)  
 
Środowisko lądowe:  
Badanie toksyczności na bezkręgowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)  
Badanie toksyczności na roślinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)  
Badanie toksyczności na dŜdŜownicach: LC50 (48 h): 100 — 1000 µg/cm2 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Rozpuszczalniki organiczne pochodzące z preparatu rozpuszczają się w 
wodzie w ograniczonych ilościach i są szkodliwe dla organizmów wodnych;  
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Nie określono. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
Nie określono. 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
JeŜeli to moŜliwe, to odpady odzyskać.  
 
Usuwanie mieszaniny: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie 
składować na wysypiskach komunalnych. RozwaŜyć moŜliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego 
produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie  
Kod odpadu: 08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.  
 
Usuwanie opakowań: Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uŜytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać.  
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Kod odpadu: 15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.  
Odpad jest klasyfikowany jako niebezpieczny, bo zawiera rozpuszczalniki organiczne. Wysuszone resztki produktu nie są 
niebezpieczne, więc opakowania z wysuszonymi z takimi resztkami moŜna traktować jako zwykłe odpady opakowaniowe, które 
moŜna wywozić na wysypiska odpadów (z kodem 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).  
Ustawa z dn. 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 638 z późniejszymi 
zmianami). 
 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 
KLASYFIKACJA  
Produkt jest zaklasyfikowany jako materiał niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych dot. przewozu 
towarów niebezpiecznych. 
 
Uwaga: Produkt moŜe być przewoŜony na warunkach zwolnienia spod przepisów dotyczących przewozu materiałów 
niebezpiecznych w opakowaniach o pojemności nie większej niŜ 450 litrów poniewaŜ spełnia wymagania określone 
pod 2.2.3.1.5 przepisów ADR i RID w zakresie właściwości fizykochemicznych !. 

 
14.1. NUMER UN (Numer ONZ) Nie dotyczy 
 
14.2. PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN plastic glue / klej do plastików twardych 
 
14.3 KLASA(Y) ZAGROśENIA W TRANSPORCIE Nie dotyczy 
 
14.4. GRUPA PAKOWANIA  Nie dotyczy  
 
14.5. ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA Nie dotyczy 
 
14.6. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI DLA UśYTKOWNIKÓW Nie dotyczy 
 
14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny: 
 
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). 
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. 
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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). 
 
 
Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Brak oceny bezpieczeństwa dla mieszaniny.  
 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki  
PBT – substancja trwała, ulegająca biokumulacji i toksyczna  
vPvB – substancja bardzo trwała i ulegająca biokumulacji w bardzo duŜym stopniu  
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
H319 – Działanie draŜniące na oczy.  
H336 – MoŜe powodować uczucie senności lub zawroty głowy.  
Flam. Liq. 2 – Substancja ciekła łatwopalna kategorii 2.  
Eye Irrit. 2 – Działanie draŜniące na oczy kategorii 2.  
STOT SE 3 – Działanie toksyczne na narządy docelowe, naraŜenie jednorazowe kategorii 3.  
Flam. Liq. 3 – Substancja ciekła łatwopalna kategorii 3.  
P102 - Chronić przed dziećmi.  
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia. – Palenie wzbronione.  
P280 - Stosować rękawice ochronne i odzieŜ ochronną. P305+ P351+ P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeŜeli są i moŜna je łatwo usunąć.  
P403 + P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.  
P501 - Zawartość i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.  
NDS – NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenie  
NDSCh – NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenie Chwilowe  
NDSP – NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenie Pułapowe 
LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt  
LC50 - StęŜenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt  
EC50 - StęŜenie, przy którym obserwuje się 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu  
IC50 – StęŜenie powodujące inhibicję medialną.  
EC5 – StęŜenie, przy którym obserwuje się 5% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu. 
 
DOKONANE ZMIANY przy aktualizacji 22.08.2017: 
1) Zmiana klasyfikacji mieszaniny w punkcie 2 
 

 
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. 
 
 


