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Data wydania: 20.04.2017 wersja 16 
Zastępuje dokument z dnia: 20.04.2015 
 

MONTAGE FIX 
KLEJ MONTAśOWY 
 

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

Rady REACH Tytuł IV oraz Załącznik II 
 
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  
 

1.1 Identyfikator produktu MONTAGE FIX 
KLEJ MONTAśOWY 

1.2 Istotne zidentyfikowane 
zastosowania mieszaniny 
oraz zastosowania 
odradzane 

klej montaŜowy 

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 zagroŜeń  
 
Definicja produktu: Mieszanina 
 
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY 
 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  
 

GHS07          
 

Hasło ostrzegawcze:  UWAGA 
ZagroŜenia: 
Dla człowieka:  

Skin Sens.1 H317;  
Eye Irrit.2  H319;  
STOT SE.3  H336 

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

GHS07          
 
Hasło ostrzegawcze:  UWAGA 
 
Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:  

Zawiera: butan-2-on, n-heksan, benzynę lekka obrabianą wodorem, kalafonię 
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Zwroty wskazujące rodzaj zagroŜenia: 
H317 MoŜe powodować reakcję alergiczną skóry. 
H319 - Działa draŜniąco na oczy.  
H336 - MoŜe spowodować senność lub zawroty głowy.  
Zwroty wskazujące środki ostroŜności:  
P102 - Chronić przed dziećmi.  
P261 Unikać wdychania par 
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzieŜ ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.  
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P302+ P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć duŜą ilością wody z mydłem  
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeŜe powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umoŜliwiającej swobodne 
oddychanie.  
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. Nadal płukać. 
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / 
międzynarodowymi. 
 
Inne zagroŜenia: 
Brak innych zagroŜeń. 
Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 
Odpowiednie badania nie były przeprowadzone. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  
 
Mieszaniny:   
Niebezpieczne składniki: 
 

Identyfikator produktu 
Zawartość 

% 

Klasyfikacja wg (WE) nr. 1272/2008 
[CLP/GHS] 

Benzyna lekka obrabiana wodorem 
(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem, 
CAS: 64742-49-0 
WE: 265-151-9 
Nr indeksowy : 649-328-00-1 
Nr rej: 01-2119475133-43-0011 

5 - 10 

Asp. Tox.1 
H304  
Nota H i P 
 

Butan-2-on 
CAS: 78-93-3 
WE: 201-159-0 
Nr indeksowy: 606-002-00-3 
Nr rej: 01-2119457290-43-XXXX 

5 - 10 

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

n-heksan  
CAS: 110-54-3 
WE: 203-777-6 
Nr indeksowy: 601-037-00-0 
Nr rej: substancja podlega 
przepisom okresu przejściowego 

<0,5 

Flam. Liq. 2; H225 
Asp. Tox. 1; H304 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Repr. 2; H361f 
Aquatic Chronic 2; H411 

Kalafonia  
CAS: 8050-09-7 
WE: 232-475-7 
Nr indeksowy: 650-015-00-7 
Nr rej: 01-2119480418-32-XXXX 

1-10 Skin Sens.1; H317 

 
Nota P - Substancji oznaczonej notą P nie klasyfikuje się jako rakotwórczej lub mutagennej, jeŜeli moŜna wykazać, Ŝe 
zawartość w niej benzenu (nr WE 200-753-7),wyraŜona ułamkiem masowym, wynosi mniej niŜ 0,1%. 
Nie ma dodatkowych składników, które według wiedzy producenta przyczyniają się do klasyfikacji produktu. Pełna 
treść zwrotów R, H patrz sekcja 16. 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 
W przypadku kontaktu z oczami: Usunąć szkła kontaktowe, jeśli są i jest to moŜliwe. Natychmiast przepłukać oczy 
duŜą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.  
W przypadku wdychania: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeŜe powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umoŜliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli objawy zawrotów głowy, nudności nie ustępują lub 
nasilają się naleŜy wezwać pomoc lekarską.  
W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ. Spłukać skaŜoną skórę duŜą ilością wody. Jeśli 
pojawią się objawy podraŜnienia, rumienia zasięgnąć porady lekarskiej.  
W przypadku połknięcia: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Podać do picia duŜą ilość wody. W 
przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana na niskim poziomie, tak, aby wymiociny nie 
dostały się do płuc. JeŜeli poszkodowany jest nieprzytomny ułoŜyć go w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast 
wezwać lekarza. Zapewnić wentylację.  
 
4.2. NajwaŜniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki naraŜenia  
Przy wdychaniu duŜych bezpośrednich stęŜeń mogą pojawić się podraŜnienia błon śluzowych układu oddechowego, 
kaszel, bóle głowy. SpoŜycie produktu moŜe wywoływać podraŜnienia chemiczne jamy ustnej, gardła i dalszych 
odcinków przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu mogą wystąpić objawy zatrucia pokarmowego, ból brzucha, 
zawroty głowy, nudności i wymioty. Mieszania moŜe powodować podraŜnienie oczu oraz uczulenie w kontakcie ze 
skórą.  
 
4.3.Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym  
W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, np. podraŜnienia skóry, oczu, dróg oddechowych, trudności w 
oddychaniu natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pokazać kartę charakterystyki lub etykietę  
Informacje dla lekarza: Po połknięciu produkt moŜe zostać zaaspirowany do płuc i spowodować chemiczne 
zapalenie płuc. Zastosować odpowiednie procedury lecznicze.  
Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe. 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku poŜaru 
 
5.1. Środki gaśnicze  
Odpowiednie środki gaśnicze: proszki gaśnicze, piany gaśnicze, piasek, CO2, prądy rozproszone wody  
Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty, bezpośredni strumień wody  
5.2. Szczególne zagroŜenia związane z substancją lub mieszaniną : Zamknięte pojemniki naraŜone na działanie 
ognia lub wysokiej temperatury mogą wybuchnąć w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.  
5.3. Informacje dla straŜy poŜarnej WyposaŜenie ochronne straŜaków: Podczas akcji gaśniczej, prac 
ratowniczych w warunkach poŜaru straŜacy powinni nałoŜyć odzieŜ ochronną (włączając hełm, rękawice, buty 
gumowe) zgodną z normą europejską EN 469 oraz aparaty izolujące drogi oddechowe z maską zakrywającą całą 
twarz.  
Działania ochronne dla straŜaków: Pojemniki naraŜone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić, 
rozpylając na nie wodę z bezpiecznej odległości, a o ile to moŜliwe usunąć z miejsca naraŜenia. Rozlewy nie zajęte 
poŜarem pokryć warstwą piany. Zapobiegać przedostaniu się wycieku oraz środków gaśniczych z wodą gaśniczą do 
wód gruntowych, ujęć wody pitnej, i kanalizacji. Ścieki i pozostałości po poŜarze usunąć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1. Indywidualne środki ostroŜności, wyposaŜenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Dla osób nienaleŜących do personelu udzielającego pomocy  
Zawiadomić otoczenie o awarii, usunąć z obszaru zagroŜenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu 
awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu. Unikać wdychania par/ mgły. 
Zapewnić skuteczną wentylację.  
Dla osób udzielających pomocy  
Jeśli wymagana jest odzieŜ ochronna naleŜy zapoznać się z informacjami zawartymi w SEKCJI 8.  
 
6.2. Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska  
NaleŜy unikać rozprzestrzenianiu się rozlanego materiału, jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami 
wodnymi, drenami i kanalizacją. NaleŜy poinformować odpowiednie władze, w przypadku, kiedy produkt spowodował 
zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).  
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6.3.Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skaŜenia i słuŜące do usuwania skaŜenia 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to moŜliwe bez naraŜenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki  
z obszaru rozlania. Rozlewy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, trociny, ziemia) i zebrać do szczelnie 
zamykanego pojemnika i przykazać do utylizacji firmie posiadającej zezwolenie na tego typu działalność.  
 
6.4.Odniesienia do innych sekcji  
Informacje dotyczące sprzętu ochrony indywidualnej podano w SEKCJI 8.  
Informacje dotyczące postępowania z odpadami podano w SEKCJI 13. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  
 
7.1. Środki ostroŜności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Środki ochronne  
NaleŜy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu i wdychania produktu. Nosić właściwe wyposaŜenie ochrony osobistej 
(patrz SEKCJA 8). Podczas pracy z mieszaniną naleŜy zapewnić skuteczną wymianę powietrza. W razie nienaleŜytej 
wentylacji naleŜy nosić odpowiednią maskę. Przechowywać z dala od jedzenia, napojów. Przechowywać z dala od 
źródła ognia, nie palić tytoniu, nie uŜywać narzędzi iskrzących.  
Porady dotyczące ogólnej higieny pracy:  
Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą. Podczas pracy z produktem nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, przestrzegać 
zasad higieny osobistej. Przed kaŜdą przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce.  
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności  
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach szczelnie zamkniętych w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od 
bezpośredniego działania promieni słonecznych i innych źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić, nie uŜywać narzędzi 
iskrzących w pomieszczeniu magazynowym. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. UŜywać 
odpowiednich pojemników zapobiegających skaŜeniu środowiska.  
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
Brak dostępnych danych 
 

SEKCJA 8: Kontrola naraŜenia/środki ochrony indywidualnej 
 
8.1. Parametry dotyczące kontroli  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 z 
późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 161, poz.1142:2007) składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi 
zaleŜnymi od miejsca pracy: 
 

NDS NDSCh NDSP 
Nazwa / rodzaj związku 

mg/m3 

Butan-2-on 450 900 - 

n-heksan  72 - - 

 
8.2. Kontrola naraŜenia: 
 
Stosowne techniczne środki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej pomieszczenia. 
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny: 
 

    
Ochrona oczu  lub twarzy: 
Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz (zgodne z normą EN 166). 
Ochrona skóry: 
Ochrona rąk: 
uŜywać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z kauczuku nitrylowego zgodnych  
z normą EN-PN 374:2005. 
Materiał z jakiego wykonane są rękawice:  
Wybór odpowiednich rękawic nie zaleŜy jedynie od materiału, ale teŜ od marki i jakości wynikających z róŜnic 
producentów. Odporność materiału, z którego wykonane są rękawice moŜe być określona po przeprowadzeniu 
testów. Dokładny czas zniszczenia rękawic musi być ustalony przez producenta. 
Inne:  
Stosować roboczą odzieŜ ochronną – prać regularnie. 
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Ochrona dróg oddechowych: 
Unikać wdychania par produktu. W warunkach przekroczenia NDS składników w środowisku pracy stosować  
indywidualne środki ochrony dróg oddechowych – maskę lub półmaskę skompletowana z filtrem i pochłaniaczem par  
typu A lub uniwersalnym (klasa 1,2 lub 3) zgodne z normą EN 141.  
ZagroŜenia termiczne: 
Nie dotyczy. 
Kontrola naraŜenia środowiska 
Nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych. 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
•  Stan skupienia:    pasta 
•  Barwa:     beŜowa 
•  Zapach:     charakterystyczny 
•  Temperatura zapłonu                                    powyŜej 50oC 
•  Temperatura wrzenia   nie określono 
•  Temperatura palenia się   nie określono 
•  Samozapłon    produkt nie jest samozapalny 
•  Gęstość względna 20° C   1,57 (+/- 0,01) g/cm3                                                                         
•  Lepkość     150-270 s (kubek Forda śr.6mm) 
•  Sucha masa    powyŜej 75%  
•  Rozpuszczalność/ mieszalność w wodzie brak 
•  Czas otwarty    20 ± 1 min 
•  Temperatura stosowania   powyŜej 15 oC 
•  pH       neutralne 
Inne informacje:  
Brak dodatkowych wyników badań.  
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 
10.1. Reaktywność:  
Produkt nie jest reaktywny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.  
10.2. Stabilność chemiczna:  
Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania.  
10.3. MoŜliwość występowania niebezpiecznych reakcji:  
Podczas spalania moŜe dojść do uwalniania niebezpiecznych produktów rozkładu (dwutlenek węgla, tlenki węgla).  
10.4. Warunki, których naleŜy unikać:  
Unikać uwolnienia do środowiska. Unikać wysokich temperatur, iskier elektrycznych, otwartych płomieni i innych 
źródeł zapłonu.  
10.5. Materiały niezgodne:  
Brak dostępnych danych  
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:  
W normalnych warunkach magazynowania i uŜytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra  
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem  
LD50 (królik, skóra)  > 2000 mg/ kg  
LD50 (szczur, doustnie)  >5000 mg/kg  
LC50 (szczur, inhalacja)  > 5610 mg/l czas ekspozycji:4h  
Butan-2-on  
LD50 (szczur, doustnie)  3460 mg/kg  
LD50 (królik, skóra)  >10 ml/kg  
LC50 (inhalacja)  Brak dostępnych danych  
n-heksan  
LD50 (królik, skóra)  >2000 mg/kg  
LD50 (szczur, doustnie)  >25000 mg/kg  
LC50 (szczur, inhalacja)  > 48000ppm czas ekspozycji:4h  
kalafonia  
LD50 (królik, skóra)  >2000 mg/kg  
LD50 (szczur, doustnie)  2800 mg/kg  
LC50 (inhalacja)  Brak dostępnych danych  
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Działanie Ŝrące/draŜniące na skórę  
Mieszanina nie została sklasyfikowana, jako draŜniąca na skórę.  
PowaŜne uszkodzenie oczu/działanie draŜniące na oczy  
Mieszanina została sklasyfikowana, jako draŜniąca na oczy.  
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  
Mieszanina została sklasyfikowana, jako uczulająca na drogi oddechowe lub skórę.  
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
Mieszanina nie została sklasyfikowana, jako działająca mutagennie na komórki rozrodcze.  
Rakotwórczość  
Mieszanina nie została sklasyfikowana, jako rakotwórcza.  
Szkodliwe działanie na rozrodczość  
Mieszanina nie została sklasyfikowana, jako działająca szkodliwie na rozrodczość.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – naraŜenie jednorazowe 
Mieszanina została sklasyfikowana, jako działająca toksycznie na narządy docelowe po jednorazowym naraŜeniu. 
MoŜe spowodować senność lub zawroty głowy.  
Działanie toksyczne na narządy docelowe – naraŜenie powtarzane  
Mieszanina nie została sklasyfikowana, jako działająca toksycznie na narządy docelowe po wielokrotnym naraŜeniu.  
ZagroŜenie spowodowane aspiracją  
Mieszanina nie została sklasyfikowana, jako stwarzająca zagroŜenia na skutek aspiracji.  
Dodatkowe informacje  
NaleŜy obchodzić się z wyrobem z zachowaniem ostroŜności przyjętej dla chemikaliów. 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 
12.1. Toksyczność  
 
Brak dostępnych danych dla produktu. PoniŜej podane dane dotyczą składników produktu.  

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem  

- bezkręgowce wodne 
(Daphnia magna)  

EL50  4,5 mg/l czas ekspozycji: 48h  

- glony (Pseudokirchnerella 
subcapitata)  

EL50  3,1 mg/l czas ekspozycji: 96h  

- ryby (Pimephales promelas)  LC50  24 mg/l czas ekspozycji: 96h  

Butan-2-on  

- bezkręgowce wodne 
(Daphnia magna)  

EC50  308 mg/l czas ekspozycji: 48h  

- glony (Pseudokirchnerella 
subcapitata)  

EC50  2029 mg/l czas ekspozycji: 96h  

- ryby (Phimephlales 
promelas)  

LC50  2993 mg/l czas ekspozycji: 96h  

n-heksan  

- bezkręgowce wodne 
(Daphnia magna)  

EC50  3878 mg/l czas ekspozycji: 48h  

- glony (Chlorella vulgaris)  EC50  12840 mg/l czas ekspozycji: 3h  
- ryby (Phimephlales 
promelas)  

LC50  2,5 mg/l czas ekspozycji: 96h  

kalafonia  

- bezkręgowce wodne 
(Daphnia magna)  

EL50  911mg/l czas ekspozycji: 48h  

- glony (Pseudokirchnerella 
subcapitata)  

EL50  >1000 mg/l czas ekspozycji: 72h  

- ryby (Danio rerio)  LL50  <10 mg/l czas ekspozycji: 96h  
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  
Brak dostępnych danych dla produktu.  
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji  
Brak dostępnych danych dla produktu.  
12.4. Mobilność w glebie  
Brak dostępnych danych dla produktu  
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT i vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.  
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
Brak doniesień o niepoŜądanych skutkach lub krytycznych zagroŜeniach. 
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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 02 – odpady tworzyw sztucznych 
Opakowania nie oczyszczone: 
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 
14.1Transport 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 
 
Przepisy prawne: 
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. 

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). 
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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 
 
Zwroty H: 
H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H304 – połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią. 
H315 – działa draŜniąco na skórę 
H317 – moŜe powodować reakcje alergiczną skóry. 
H319 – działa draŜniąco na oczy 
H336 – moŜe wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 
H361f – podejrzewa się, Ŝe działa szkodliwie na płodność. 
H373 – moŜe powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub naraŜenie powtarzane w wyniku 
wdychania. 
H411 – działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
 
Opis uŜytych skrótów, akronimów i symboli: 
Flam. Liq. 2 – Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 
Repr. 2 – Działanie szkodliwe na rozrodczość kat. 2 
Asp. Tox. 1 – ZagroŜenie spowodowane aspiracją at. 1 
Skin Irrit. 2 – działanie draŜniące na skórę kat. 2 
Skin Sens. 1 - działanie uczulające na skórę kat.1 
Eye Irrit. 2 – działanie draŜniące na oczy kat. 2 
STOT SE 3 – działa toksycznie na narządy docelowe – naraŜenie jednorazowe kat.3 
Aquatic Chronic 2 – stwarzające zagroŜenie dla środowiska wodnego kat.2 
NDS – NajwyŜsze Dopuszczalne StęŜenie  
NDSP – NajwyŜsze Dopuszczalne Pułapowe 
NDSCh – NajwyŜsze Dopuszczalne Chwilowe 
 
Nota H; Uwaga H ( Tabela 3 . 1 ) : 
Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione w odniesieniu do tej substancji mają zastosowanie do niebezpiecznych 
właściwości oznaczonych za pomocą zwrotu(-ów) wskazującego(-ych) rodzaj zagroŜenia w połączeniu ze wskazaną 
klasą (klasami) i kategorią (kategoriami) zagroŜenia. Wymagania art. 4 dotyczące producentów, importerów i dalszych 
uŜytkowników tej substancji mają zastosowanie do wszystkich pozostałych klas i kategorii zagroŜeń. W przypadku 
klas zagroŜeń, których droga naraŜenia lub charakter skutków prowadzą do rozróŜnienia klasyfikacji w klasie 
zagroŜeń, od producenta, importera lub dalszego uŜytkownika wymaga się uwzględnienia jeszcze nieuwzględnionych 
dróg naraŜenia lub skutków. Ostateczna etykieta musi odpowiadać wymogom art. 17 ust. 2 i sekcji 1.2 załącznika I. 
Uwaga H ( Tabela 3.2 ) : 
 
Uwaga P : 
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieć zastosowania, jeśli moŜna wykazać, Ŝe 
substancja zawiera mniej niŜ 0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7). 
 

 
 
DOKONANE ZMIANY przy aktualizacji 20.04.2017: 
Dostosowanie karty do wymogów Rozporządzenia WE 1272/2008 CLP – uzupełnienie i aktualizacja danych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


