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KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU 

(WE) nr 1907/2006 (REACH) 

(WE) nr 1272/2008 [CLP] 

 
1. Identyfikacja  substancji chemicznej. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora  

 

1.1 Identyfikacja produktu 

Kod produktu: 402A 

Nazwa handlowa: Part A dla: EZ-Spray® Plastic; FeatherLite®; FlexFoam-iT® Series; Foam-iT! 3, 4, 5,10, 10 

Slow,15 Plasti-Paste® and Plasti-Paste® II; Renew® Flexible Foam 10# and 25#; Renew® Rigid Foam 10#; 

Rigid Urethane 1800PF; Shell Shock® Fast and Slow; Simpact® 60A and 85A; Smooth-Cast® 300, 300Q, 

305, 310, 320, 321, 322, 385, 45D, 57D, 60D, 61D, 65D, 66D, ONYX®; StyroCoat®; Task® 2, 3, 5, 8, 11, 13, 

14, 15, 16, 18, 7 FlameOut®; Urethane 444; Urethane 666; Smooth-Cast® 380 Part B; and Urethane Adhesive 

110-253  

Typ produktu i przeznaczenie: poliuretanowa żywica lana 

1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane. 

Zastosowanie substancji / mieszaniny 

Produkcja (wyroby gumowe) 

1.3. Dane dostawcy, który zapewnia kartę charakterystyki 

Producent/Dostawca: KauPo Plankenhorn 

                                    Max-Planck-Str. 93 D 78549 Spaichingen Niemcy 

Dystrybutor: PPHU KauPoSil Tomasz Cieślak 

                     Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śl. 

2. Identyfikacja zagrożeń 

 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Kategorie zagrożenia: 

Toksyczność ostra: Acute Tox. 4 

Działanie żrące / drażniące na skórę: działa drażniąco na skórę. 2 

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy: Podrażnienie oczu. 2 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Sens. 1 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Sens. Skin 1 

Rakotwórczość: Carc. 2 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: STOT SE. 3 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzalne narażenie: STOT wdh. 2 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

Działa drażniąco na skórę. 

Działa drażniąco na oczy. 

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

Może powodować reakcje alergiczne skóry. 

Może prawdopodobnie powodować raka. 

Może podrażniać drogi oddechowe. 

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

 

Elementy określające zagrożenie do etykietowania: 

4,4'-metyleno diizocyjanian difenylu; Difenylometano-4,4'-diizocyjanian 

benzene 1 1'-methylenebis 4-isocyanato- homopolymer 

Methylendiphenylisocyanate 

 

Piktogramy zagrożeń: 



 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo! 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H315 – Działa drażniąco na skórę. 

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 – Działa drażniąco na oczy. 

H332 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 

H334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka. 

H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

 

Zwroty określające sposób bezpiecznego postepowania: 

P102 – Chronić przed dziećmi. 

P103 – Przeczytaj etykietę przed użyciem. 

P261 – Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. 

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  

P501 – Usunąć zgodnie z urzędowymi przepisami. 

 

Specjalne oznakowanie na etykiecie: 

Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcje alergiczne. 

3. Skład i informacja o składnikach 

 

Numer Nazwa Klasyfikacja substancji Udział 

wagowy % 

CAS: 101-68-8  

WE: 202-966-0 

Indeks: 615-005-

00-9 

4,4’–diizocyjanian 

difenylenometanu , 4,4, 

metylenobis (fenyloizocyjanian)  

(MDI) 

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye 

Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT 

SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 
H319 H334 H317 H335 H373  

15 – 35 

 

CAS: 25686-28-6 

WE: 500-040-3 

Indeks: 

benzene 1 1'-methylenebis 4-

isocyanato- homopolymer 

 

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye 
Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT 

SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 

H319 H334 H317 H335 H373 

5 – 10 

CAS: 26447-40-5 

WE: 247-714-0 

Indeks: 615-005-

00-9 

Methylendiphenylisocyanate Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye 
Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT 

SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 

H319 H334 H317 H335 H373 

< 1,5 

Pełny tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16. 

 

4. Pierwsza pomoc 

Przy wdychaniu : Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności w oddychaniu lub zatrzymania 

oddechu zainicjować sztuczne oddychanie. Ewentualnie, oddychanie tlenowe. Natychmiast wezwać lekarza. 

Kontakt ze skórą  :  Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku podrażnienia skóry skonsultować się z 

lekarzem. 

Kontakt z oczami : dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, a następnie natychmiast 

skonsultować się z okulistą. 

Przy spożyciu : Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub 

skurczom. Konieczne leczenie medyczne. 

Uwagi ogólne: MDI  

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze : 

 Suche środki gaśnicze, mgiełka wodna, dwutlenek węgla (CO2) 

Środki  niewskazane : 



Specjalne zagrożenia :  

Nie palny. W przypadku pożaru mogą powstać niebezpieczne produkty spalania tlenek węgla, dwutlenek 

węgla (CO2), toksyczne gazy / opary 

Ubranie ochronne:  

Podczas gaszenia pożaru należy używać  aparat tlenowy 

Uwagi dodatkowe:  

Gazy / opary / mgły zraszać strumieniem wody. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą zebrać osobno. 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód. Używać zraszania wodą w celu ochrony osób i 

chłodzenia pojemników w strefie zagrożenia. 

 

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 

Indywidualne środki ochrony: 

Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Używać 

osobistego wyposażenia ochronnego. 

Środki w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuścić przedostania się do kanalizacji, klasa zagrożenia wód -1 

Metody oczyszczania: 

Zapobiec rozprzestrzenianiu się (na przykład przez zastosowanie obudowy lub bariery olejowej). Zbierać w 

odpowiednich, zamkniętych pojemnikach i oddawać do utylizacji. 

Do czyszczenia: amoniak w roztworze wodnym 

Uwagi dodatkowe:  

Bezpieczne postępowanie: patrz sekcja 7 

Osobiste wyposażenie ochronne: patrz punkt 8 

Usuwanie: patrz sekcja 13 

7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

W przypadku obsługi otwartej używać urządzeń z lokalną wentylacją wyciągową. Nie wdychać gazu / dymu / 

pary / rozpylonej cieczy. 

Nie są wymagane żadne specjalne środki ochrony przeciwpożarowej. 

Wskazówki dotyczące ochrony przed pożarem i eksplozją 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym wszelkie niezgodności 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik 

powinien być suchy. Wieko powinno być szczelnie zamknięte. Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla 

upoważnionych osób. Ostrożnie otwierać i postępować z pojemnikiem. 

Wymagania dla pomieszczeń do przechowywania i pojemników: 

Nie przechowywać razem z: aminami, alkoholami, utleniaczami, mocnymi kwasami 

Magazynowanie :  

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed wodą. 

Dalsze informacje na temat warunków przechowywania 

Klasa przechowywania zgodnie z TRGS 510:  10  (Ciecze łatwopalne, które nie są przypisane do żadnego z 

wyżej wymienionych LGK) 

7.3. Określone zastosowania końcowe 

Produkcja (wyroby gumowe) 

 

8. Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej 

Parametry dotyczące kontroli: 

Najwyższe dopuszczalne stężenia (TRGS 900): 

CAS                         Opis                                                                          NSD 

101-68-8         4,4’–diizocyjanian difenylenometanu                         0,05 mg/m
3
 

 

Środki ochrony indywidualnej : 

 
Odpowiednie techniczne wyposażenie kontrolne: 

Zapewnić odpowiednią wentylację i odprowadzenie punktowe w krytycznych punktach. 

Środki higieny i ochrony: 

Natychmiast zdjąć zabrudzone, nasiąknięte ubranie. Należy stworzyć plan ochrony skóry i uważnie go 



przestrzegać! Dokładnie umyć ręce i twarz przed przerwami i po zakończeniu pracy, jeśli to konieczne, wziąć 

prysznic. Nie jeść i nie pić podczas pracy. 

Ochrona oczu / twarzy 

Nosić okulary ochronne z boczną osłoną. (DIN EN 166) 

Ochrona rąk: 

Odpowiedni materiał: kauczuk butylowy, CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy), PCW (polichlorek 

winylu). 

Podczas pracy z czynnikami chemicznymi należy nosić tylko rękawice chroniące przed chemikaliami ze 

znakiem CE z czterocyfrowym numerem sprawdzającym. W zależności od stężenia i ilości substancji 

niebezpiecznych, rękawice ochronne muszą być dobrane specjalnie do miejsca pracy. Zaleca się sprawdzenie 

odporności chemicznej wspomnianych rękawic ochronnych do specjalnych zastosowań u producenta rękawic. 

Ochrona ciała: 

Należy nosić odpowiednią odzież ochronną. 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niewystarczającej wentylacji nosić aparat ochrony dróg oddechowych. (EN 141, 143, 371) 

9. Właściwości  fizykochemiczne 

Forma  :  płynna 

Kolor  :  bursztynowy 

Zapach  : charakterystyczny 

pH: nieokreślone 

Temperatura topnienia: 2,77 °C 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: > 199 °C 

Temperatura zapłonu: > 149 °C  

Palność 

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Produkt nie jest wybuchowy.  

Zagrożenia wybuchem: 

Dolna granica wybuchowości: nieokreślone 

Górna granica wybuchowości: nieokreślone 

Temperatura samozapłonu:  

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Temperatura rozkładu: nieokreślone 

Właściwości utleniające: Nie podtrzymuje płomienia. 

Prężność par przy 20°C: 0,00021 hPa 

Gęstość: 1,2 g / cm³ 

Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny 

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nieokreślona 

Współczynnik podziału: nieokreślony 

Lepkość dynamiczna: 30 - 100 mPa·s  

Lepkość kinematyczna: nieokreślona 

Gęstość par: (powietrze = 1) >1 

Szybkość parowania: nie określono 

9.2. Inne informacje 

Próg zapachu: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

W przypadku stosowania i przechowywania zgodnie z przeznaczeniem, nie nastąpi żadna niebezpieczna 

reakcja.  

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt jest stabilny podczas przechowywania w normalnych temperaturach otoczenia. 

10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji 

Niebezpieczeństwo polimeryzacji. 

Reaguje z: wodą (tworzenie: dwutlenku węgla (CO2)); Ryzyko pęknięcia pojemnika. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Ciepła. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

10.5. Niezgodne materiały 

Woda (wilgoć), aminy, alkohole, silne ługi, kwasy. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 



W przypadku pożaru mogą powstawać szkodliwe produkty spalania: tlenki węgla, dwutlenek węgla (CO2), 

tlenki azotu (NOx), izocyjaniany, toksyczne opary/gazy. 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

Obliczono ATEmix 

ATE (aerozol do inhalacji): 3227 mg / l 

 

Wartości LD/LC50 odniesieniu do klasyfikacji:  

W odniesieniu do 4,4'-metyleno diizocyjanian difenylu; Difenylometano-4,4'-diizocyjanian: 

LD50 (doustnie): > 6250  mg/kg (szczury) 

LD50 (wchłanianie przez skórę): > 29400 mg/kg (szczury) 

LC50 (wdychanie):  

Opary (ATE): 11 mg/l 

Aerozole (ATE): 1,5 mg/l 

 

W odniesieniu do: benzene 1 1'-methylenebis 4-isocyanato- homopolymer 

LC50 (wdychanie):  

Opary (ATE): 11 mg/l 

Aerozole (ATE): 1,5 mg/l 

 

W odniesieniu do: Methylendiphenylisocyanate  

LC50 (wdychanie):  

Opary (ATE): 11 mg/l 

Aerozole (ATE): 1,5 mg/l 

 

Objawy specyficzne w badaniach na zwierzętach:  

 

Podstawowe działanie drażniące: 

Działanie na skórę: drażniący 

Działanie na oczy: drażniący 

 

Działanie uczulające: 

Może powodować reakcje alergiczne skóry. (4,4'-metyleno diizocyjanian difenylu; 

Difenylometano-4,4'-diizocyjanian; Benzen, 1,1'-metylenobis [4-izocyjaniano], homopolimer; difenylo 

metylenu diizocyjanian) 

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

(4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian, 4,4'-diizocyjanian difenylometanu, benzeny, 1,1'-metyleny bis [4-

izocyjaniano], homopolimer, metylodifenylodiizocyjanian)  

 

Efekty działania rakotwórczego, mutagennego, upośledzającego płodność: 

Prawdopodobnie może powodować raka. (4,4'-metylenodifenylodiizocyjanian; 4,4'-diizocyjanian 

difenylometanu; 

Benzen, 1,1'-metylenobis [4-izocyjaniano], homopolimer; difenylo metylenu diizocyjanian) 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:  

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 - narażenie jednorazowe 

Może podrażniać drogi oddechowe. (4,4'-metylenodifenylo-diizocyjanian; 4,4'-diizocyjanian difenylometanu) 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzalne narażenie 

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. (4,4'-metyleno 

diizocyjanian difenylu; Difenylometano-4,4'-diizocyjanian; Benzen, 1,1'-metylenobis [4-izocyjanian], 

homopolimer) 

 

Wdychanie 

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

 



Inne informacje o testach 

Mieszanina została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]. 

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną! 

 

    

12. Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Produkt nie jest: ekotoksyczny. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dostępnych informacji. 

12.3. do bioakumulacji 

Brak dostępnych informacji. 

12.4. Mobilność w ziemi 

Produkt nie został sprawdzony. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt nie został sprawdzony. 

12.6. Inne niepożądane skutki 

Brak dostępnych informacji. 

Inne informacje: 

Unikać uwolnienia do środowiska 

13. Postępowanie z odpadami 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód. Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Ten produkt i jego opakowanie należy utylizować jako odpad niebezpieczny. Zanieczyszczone opakowanie 

należy traktować jak substancję 

14. Informacje o transporcie 

Transport lądowy (ADR / RID) 

14.1. Numer UN: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

14.2. Prawidłowa wysyłka Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych 

przepisów transportowych. 

14.4. Grupa pakowania: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

 

Transport wodny śródlądowy (ADN) 

14.1. Numer UN: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

14.2. właściwy 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów transportowych. 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych 

przepisów transportowych. 

14.4. Grupa pakowania: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

 

Transport morski (IMDG) 

14.1. Numer UN: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

14.2. Prawidłowa wysyłka Brak towarów niebezpiecznych w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych 

przepisów transportowych. 

14.4. Grupa pakowania: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

 

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) 

14.1. Numer UN: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 



transportowych. 

14.2. Prawidłowa Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych 

przepisów transportowych. 

14.4. Grupa pakowania: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA: nie 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Brak dostępnych informacji. 

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

nie dotyczy 

15. Informacje dotyczące  uregulowań prawnych 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla  mieszaniny 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011). 

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 

 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 

grudnia 2008 roku) z późniejszymi dostosowaniami do postępu technicznego (1 – 6 ATP). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 

indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U., poz. 817  z dnia 23.06.2014). 

 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, 2011).  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z późniejszymi 
zmianami). 

 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 

września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 
1923). 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458, 2005). 

 Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi 
zmianami). 

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 
 

16. Inne informacje 

Symbol i oznaczenie zagrożenia zamieszczone na etykiecie  : 

Rozporządzenie (WE) 1272/2008 CLP 

 

Piktogramy zagrożeń: 

 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo! 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H315 – Działa drażniąco na skórę. 

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H319 – Działa drażniąco na oczy. 

H332 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 



H334 – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka. 

H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

 

Zwroty określające sposób bezpiecznego postepowania: 

P102 – Chronić przed dziećmi. 

P103 – Przeczytaj etykietę przed użyciem. 

P261 – Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. 

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  

P501 – Usunąć zgodnie z urzędowymi przepisami. 

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcje alergiczne. 

 

Skróty i akronimy użyte w karcie charakterystyki: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses na trasie 

(Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) 

IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 

IATA: Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego 

GHS: Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów 

EINECS: Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych 

ELINCS: europejska lista notyfikowanych substancji chemicznych 

CAS: Chemical Abstracts Service 

LC50: śmiertelne stężenie, 50% 

LD50: śmiertelna dawka, 50% 

 

Na opakowaniu należy umieścić napis : „ Zawiera izocyjaniany. Należy przestrzegać zalecenia  producenta” 

 

Stan prawny aktualny na dzień 25-06-2018 

 
Niniejsza karta charakterystyki stanowi uzupełnienie karty danych technicznych, ale w żaden sposób jej nie zastępuje. Informacje zawarte 

w niniejszym opracowaniu udzielane są w dobrej wierze. Użytkownik zobowiązany jest pamiętać o ryzyku związanym z zastosowaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za działania podjęte w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy z produktem 

 



Data wydruku: 05.08.2010 

Data tłumaczenia: 13.12.2005 

Data  aktualizacji: 19.06.2018 

 

KARTA  CHARAKTERYSTYKI  PRODUKTU 

(WE) nr 1907/2006 (REACH) 

(WE) nr 1272/2008 [CLP] 

 
1. Identyfikacja  substancji chemicznej. Identyfikacja producenta, importera lub 

dystrybutora  

1.1 Identyfikacja produktu 

Kod produktu: 402A 

Nazwa handlowa:  Part B dla: Brush-On® 40, 50, 60; Econ® 60 and 80; EZ-Spray® Plastic; Foam-iT! 4, 4 

Black, 5, 8; Formlastic™ 48, 60; Plasti-Paste® and Plasti-Paste® II; PMC® 121-30 Dry and Wet, PMC® 744, 

770, 844; Renew™ UR-40, UR-60; ReoFlex® 20 Dry, 30 Dry and Wet, 40 Dry and Wet, 50 Dry and Wet, 60 

Dry and Wet; Shell Shock® Fast and Slow; Smooth-Cast® 305, 310, 321, 322, 385; Task® 4, 5, 6, 18; 

Urethane 4400; VytaFlex® 10, 20, 30, 40, 50, 60; Part A dla: Terracon 55, Urethane 4040 

Typ produktu i przeznaczenie: poliuretanowa żywica lana 

Producent/Dostawca: KauPo Plankenhorn 

                                    Max-Planck-Str. 93 D 78549 Spaichingen Niemcy 

Dystrybutor: PPHU KauPoSil Tomasz Cieślak 

                      Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śl. 

2. Identyfikacja zagrożeń 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. 

Uwagi na temat etykietowania: 

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. 

szczególne zagrożenia dla ludzi i środowiska: 

brak danych 

3. Skład i informacja o składnikach 

 

Numer Nazwa Wzór chem. Klasyfikacja 

substancji 

Udział 

wagowy % 

 

 

 
 

  

 

 

 
  

 
Charakterystyka chemiczna: 

Nie zawiera niebezpiecznych składników. 

4. Pierwsza pomoc 

Przy wdychaniu : Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku trudności w oddychaniu lub zatrzymania 

oddechu zainicjować sztuczne oddychanie. Ewentualnie, oddychanie tlenowe. Konieczne leczenie medyczne. 

Kontakt ze skórą  :  zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku podrażnienia skóry skonsultować się z 

lekarzem. 

Kontakt z oczami : starannie i dokładnie przepłukać za pomocą urządzenia do płukania oczu lub pod bieżącą 

wodą przy otwartych powiekach. W przypadku podrażnienia oczu skonsultuj się z okulistą. 

Przy spożyciu : Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub 

mającej skurcze. Konieczne leczenie medyczne. 

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione 

Brak dostępnych informacji. 

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

poszkodowanym 

Objawowe leczenie. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Właściwe środki gaśnicze : 

Suche środki gaśnicze, dwutlenek węgla, mgiełka wodna 

Środki  niewskazane : 

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: 



Nie palny. W przypadku pożaru może dojść do uwolnienia: Tlenku węgla, dwutlenku węgla (CO2), 

toksycznych gazów / oparów. 

Ubranie ochronne:  

Podczas gaszenia pożaru nosić niezależny aparat oddechowy. 

Uwagi dodatkowe:  

Używać zraszania wodą w celu ochrony osób i chłodzenia pojemników w strefie zagrożenia. Używać 

rozpylonej wody, w celu zminimalizowania tworzenia się oparów i strącenia powstających oparów. 

Zanieczyszczoną wodę gaśniczą zebrać osobno. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód. 

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne 

Używać osobistego wyposażenia ochronnego. 

Środki w zakresie ochrony środowiska 

Nie są wymagane żadne specjalne środki środowiskowe. 

Metody oczyszczania: 

Zapobiec rozprzestrzenianiu się (na przykład przez zastosowanie obudowy lub bariery olejowej). Zbierać w 

odpowiednich, zamkniętych pojemnikach i oddawać do utylizacji. 

Do czyszczenia: amoniak w roztworze wodnym 

Uwagi dodatkowe:  

Bezpieczne postępowanie: patrz sekcja 7 

Osobiste wyposażenie ochronne: patrz punkt 8 

Usuwanie: patrz sekcja 13 

7. Postępowanie z preparatem i magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.  

Wskazówki dotyczące ochrony przed pożarem i eksplozją 

Nie są wymagane żadne specjalne środki ochrony przeciwpożarowej. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym wszelkie niezgodności 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik 

powinien być suchy. Wieko powinno być szczelnie zamknięte. Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla 

upoważnionych osób. Ostrożnie otwierać i postępować z pojemnikiem. 

Wymagania dla pomieszczeń do przechowywania i pojemników: 

Nie przechowywać razem z: utleniaczami, mocnymi kwasami 

Magazynowanie :  

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed wodą. 

Dalsze informacje na temat warunków przechowywania 

Klasa przechowywania zgodnie z TRGS 510:  10  (Ciecze łatwopalne, które nie są przypisane do żadnego z 

wyżej wymienionych LGK) 

7.3. Określone zastosowania końcowe 

Produkcja (wyroby gumowe) 

 

8. Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli: 

Jak dotąd nie ustalono żadnych krajowych wartości granicznych. 

Dodatkowe informacje na temat wartości dopuszczalnych 

8.2. Ograniczenie i monitorowanie narażenia  

Środki ochrony indywidualnej : 

 
Odpowiednie techniczne wyposażenie kontrolne: 

Środki higieny i ochrony: 

Natychmiast zdjąć zabrudzone, nasiąknięte ubranie. Dokładnie umyć ręce i twarz przed przerwami i po 

zakończeniu pracy, jeśli to konieczne, wziąć prysznic. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić. 

Ochrona oczu / twarzy 

Okulary ochronne z boczną osłoną (DIN EN 166) 

Ochrona rąk: 

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. 

Odpowiedni materiał: kauczuk butylowy, PCV (polichlorek winylu), CR (polichloropren, kauczuk 



chloroprenowy).  

Podczas pracy z czynnikami chemicznymi należy nosić tylko rękawice chroniące przed chemikaliami ze 

znakiem CE z czterocyfrowym numerem sprawdzającym. W zależności od stężenia i ilości substancji 

niebezpiecznych, rękawice ochronne muszą być dobrane specjalnie do miejsca pracy. Zaleca się sprawdzenie 

odporności chemicznej wspomnianych rękawic ochronnych do specjalnych zastosowań u producenta rękawic. 

Ochrona ciała: 

Podczas pracy nosić odpowiednią odzież ochronną.  

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niewystarczającej wentylacji nosić ochronę dróg oddechowych. (EN 141, 143, 371) 

 

9. Właściwości  fizykochemiczne 

Forma:  płynna 

Kolor:  przejrzysto-żółty 

Zapach : charakterystyczny 

pH: nieokreślone 

Temperatura topnienia: nieokreślone 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: nieokreślone 

Temperatura zapłonu: > 149 °C  

Palność 

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Produkt nie jest wybuchowy.  

Zagrożenia wybuchem: 

Dolna granica wybuchowości: nieokreślone 

Górna granica wybuchowości: nieokreślone 

Temperatura samozapłonu: > 93 °C 

Ciało stałe: nie dotyczy 

Gaz: nie dotyczy 

Temperatura rozkładu: nieokreślone 

Właściwości utleniające: Nie podtrzymuje płomienia. 

Prężność par przy 20°C: nieokreślone 

Gęstość przy 4°C (woda = 1): 1,05 – 1,25 g / cm³ 

Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny 

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nieokreślona 

Współczynnik podziału: nieokreślony 

Lepkość dynamiczna: 400 - 500 mPa·s 

Lepkość kinematyczna: nieokreślona 

Gęstość par: (powietrze = 1) >1 

Szybkość parowania: nie określono 

9.2. Inne informacje 

Próg zapachu: Brak informacji. 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

W przypadku stosowania i przechowywania zgodnie z przeznaczeniem, nie nastąpi żadna niebezpieczna 

reakcja.  

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt jest stabilny podczas przechowywania w normalnych temperaturach otoczenia. 

10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Ciepła. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  

10.5. Niezgodne materiały 

Silne ługi, kwasy. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 

W przypadku pożaru mogą powstawać szkodliwe produkty spalania: tlenki węgla, dwutlenek węgla (CO2), 

tlenki azotu (NOx), izocyjaniany, toksyczne opary/gazy. 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Ostra toksyczność 

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



Wartości LD/LC50 odniesieniu do klasyfikacji:  

ATE mix 

LD50, doustnie: > 37000 mg / kg                            szczury        źródło producenta 

LD50, wchłanianie przez skórę: > 11700 mg /kg    króliki         źródło producenta 

Podstawowe działanie drażniące: 

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

Efekty uczulające 

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

Działanie rakotwórcze, mutagenne i toksyczne dla rozrodczości  

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

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

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

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

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

Wdychanie 

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

Inne informacje o testach 

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

[CLP]. 

      

12. Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Produkt nie jest: ekotoksyczny. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dostępnych informacji. 

12.3. do bioakumulacji 

Brak dostępnych informacji. 

12.4. Mobilność w ziemi 

Produkt nie został sprawdzony. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt nie został sprawdzony. 

12.6. Inne niepożądane skutki 

Brak dostępnych informacji. 

Inne informacje: 

Unikać uwolnienia do środowiska 

13. Postępowanie z odpadami 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód. Nie dopuścić do dostania się do ziemi / gleby. 

Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Usuwanie nieoczyszczonych opakowań i zalecanych środków czyszczących 

Niezanieczyszczone i opróżnione opakowania można poddać recyklingowi. 

Zanieczyszczone opakowanie należy traktować jak substancję 

14. Informacje o transporcie 

Transport lądowy (ADR / RID) 

14.1. Numer UN: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

14.2. Prawidłowa wysyłka Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych 

przepisów transportowych. 

14.4. Grupa pakowania: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

 

Transport wodny śródlądowy (ADN) 

14.1. Numer UN: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

14.2. właściwy 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów transportowych. 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych 



przepisów transportowych. 

14.4. Grupa pakowania: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

 

Transport morski (IMDG) 

14.1. Numer UN: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

14.2. Prawidłowa wysyłka Brak towarów niebezpiecznych w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych 

przepisów transportowych. 

14.4. Grupa pakowania: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

 

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) 

14.1. Numer UN: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

14.2. Prawidłowa Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych 

przepisów transportowych. 

14.4. Grupa pakowania: Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu niniejszych przepisów 

transportowych. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA: nie 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika 

Brak dostępnych informacji. 

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

nie dotyczy 

15. Informacje dotyczące  uregulowań prawnych 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla  mieszaniny 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011). 

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 

 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 

grudnia 2008 roku) z późniejszymi dostosowaniami do postępu technicznego (1 – 6 ATP). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 

indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U., poz. 817  z dnia 23.06.2014). 

 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, 2011).  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z późniejszymi 
zmianami). 

 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 

września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 

1923). 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458, 2005). 

 Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi 
zmianami). 

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 

16. Inne informacje 

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań 



bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i 

to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego 

produktu. 

 

Symbol i oznaczenie zagrożenia zamieszczone na etykiecie  : 

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Produkt nie zawiera składników, które wymagają oznakowania w rozumieniu klasyfikacji GHS/CLP  

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: nie dotyczy 

Zwroty określające sposób bezpiecznego postepowania: nie dotyczy 
 

Skróty i akronimy użyte w karcie charakterystyki: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

(Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) 

IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 

IATA: Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego 

GHS: Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów 

EINECS: Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych 

ELINCS: europejska lista notyfikowanych substancji chemicznych 

CAS: Chemical Abstracts Service 

LC50: śmiertelne stężenie, 50% 

LD50: śmiertelna dawka, 50% 
 

Stan prawny aktualny na dzień 19-06-2018 

 
Niniejsza karta charakterystyki stanowi uzupełnienie karty danych technicznych, ale w żaden sposób jej nie zastępuje. Informacje zawarte 

w niniejszym opracowaniu udzielane są w dobrej wierze. Użytkownik zobowiązany jest pamiętać o ryzyku związanym z zastosowaniem 

produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za działania podjęte w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy z produktem 

 

 


