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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: 1602B 

Nazwa handlowa:  Część B dla Smooth-Cast 326 EU 

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: Kauposil Sp. z o.o. 

Michałkowicka 47, 41-100 Siemianowice Śl. 

1.4.Nr telefonu alarmowego: 112 (ogólny telefon alarmowy), (straż pożarna: 998), 999 (pogotowie medyczne) 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny lub substancji 

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

Kategorie zagrożenia: 

Toksyczność ostra: Acute Tox. 3. miejsce 

Toksyczność ostra: Acute Tox. 4. miejsce 

Toksyczność ostra: Acute Tox. 4. miejsce 

Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie): STOT rep. 2.  

Niebezpieczne dla środowiska wodnego: Aqu. chron. 3. miejsce 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 

Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

Szkodliwy w przypadku połknięcia. 

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

Szkodliwy dla organizmów wodnych, o długotrwałym działaniu. 

2.2. Elementy oznakowania: 

 
Składniki określające zagrożenie do etykietowania 

Oleinian fenylortęci 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo! 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H302 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. 

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 

P260 Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / pary / aerozolu. 

P280 Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 

P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. 

P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody. 



P361 + P364 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym założeniem. 

P501 Usuwanie zgodnie z oficjalnymi przepisami. 

 

2.3. Inne zagrożenia: 

Substancje w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT / vPvB zgodnie z REACH, załącznik XIII. 

3. Skład i informacje o składnikach 

3.1. Substancja  

Nie dotyczy.  

3.2. Mieszanina  

 

Numer Nazwa Wzór chem. Klasyfikacja substancji Udział 

wagowy % 

CAS: 104-60-9 

WE: 202-966-0 

Indeks: 

Oleinian fenylortęci  C24H38HgO2 Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute 

Tox. 2, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, 
Aquatic Chronic 1; H310 H330 H300 

H373 H400 H410 

< 1,5 % 

 

Pełny tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16. 

4. Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Przy wdychaniu : Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Rozpocząć sztuczne oddychanie, jeśli nastąpiły 

trudności z oddychaniem lub oddech został zatrzymany. 

W razie potrzeby wentylacja tlenowa. Natychmiast uzyskać pomoc medyczną. 

Kontakt ze skórą  :  zmyć dużą ilością wody i mydła. Skonsultować się z lekarzem w przypadku podrażnienia 

skóry. 

Kontakt z oczami : Natychmiast przepłukać starannie i dokładnie myjką do oczu lub pod bieżącą wodą. 

Skonsultować się z okulistą. 

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

ma skurcze. Konieczne leczenie. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki 

Brak dostępnych informacji. 

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

poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze : 

 Mgły wodne, suche środki gaśnicze, dwutlenek węgla (CO2) 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niepalny. W razie pożaru mogą powstawać następujące substancje: tlenek węgla, dwutlenek węgla (CO2), 

toksyczne gazy / pary. 

5.3.  Informacje dla strażaków 

Nosić autonomiczny aparat oddechowy i chemiczny kombinezon ochronny. Pełny strój ochronny 

 

Stłumić gazy / pary / mgły rozpyloną wodą. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą zbierać osobno. Nie dopuścić do 

przedostania się do ścieków lub cieków wodnych. Użyć zraszania wodą, aby chronić ludzi i schłodzić pojemniki 

w strefie zagrożenia.  

 

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska 

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

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

wyposażenia ochronnego. 

6.2 Środki ochrony środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub cieków wodnych. 

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

Zapobiegać znacznej ekspansji (np. przez nasyp lub bariery olejowe). Zebrać do odpowiednich zamkniętych 

pojemników i oddać do utylizacji. 

Środek czyszczący: amoniak w roztworze wodnym 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7 



Indywidualny sprzęt ochronny: patrz sekcja 8 

Utylizacja: patrz sekcja 13 

 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Instrukcje dotyczące bezpiecznego postępowania 

W przypadku otwartej obsługi, należy użyć urządzeń z lokalnym odciągiem. Nie wdychać gazu / dymu / pary / 

aerozolu. 

Informacje na temat ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: 

Nie są wymagane żadne specjalne środki ochrony przeciwpożarowej. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności  

Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i pojemników: 

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

pojemnik w suchym miejscu. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w miejscu, które jest dostępne 

tylko dla upoważnionych osób. Ostrożnie używać i otwierać pojemnik. 

 

Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: 

Nie przechowywać razem z: środkami utleniającymi, mocnymi kwasami, alkaliami (ługami) 

Wskazówki dotyczące wspólnego przechowywania 

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Chronić przed: wodą. 

Klasa przechowywania zgodnie z TRGS 510: 6.1C (łatwopalne, bardzo toksyczne kat. 3 / toksyczne lub 

chronicznie działające substancje niebezpieczne) 

7.3.  Szczególne zastosowania końcowe 

Produkcja (wyroby gumowe) 

8. Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej 

8.1.Parametry dotyczące kontroli: 

Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: 

Dodatkowe informacje na temat wartości dopuszczalnych 

Dotychczas nie ustalono żadnych limitów krajowych. 

8.2. Kontrola narażenia 

 
Odpowiednie urządzenia kontroli technicznej 

Zapewnić odpowiednią wentylację i punktowe ssanie w punktach krytycznych. 

 

Środki ochrony indywidualnej:  

· Ogólne środki ochrony i higieny:  

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną, nasiąkniętą odzież. Dokładnie umyć ręce i twarz przed przerwami i po 

zakończeniu pracy, w razie potrzeby wziąć prysznic. Nie wdychać gazu / dymu / pary / aerozolu. Nie jeść, nie 

pić i nie palić w trakcie pracy. 

· Ochrona dróg oddechowych:  

W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych. (EN 14387) 

· Ochrona rąk:  

Podczas postępowania/pracy się ze środkami chemicznymi można nosić tylko chemiczne rękawice ochronne ze 

znakiem CE zawierającym czterocyfrowy numer testu. Chemiczne rękawice ochronne należy dobierać specjalnie 

do miejsca pracy, w zależności od stężenia i ilości substancji niebezpiecznych. Zaleca się wyjaśnienie 

odporności chemicznej wyżej wymienionych rękawic ochronnych do specjalnych zastosowań u producenta 

rękawic. (DIN EN 374) 

Ochrona oczu: 

Okulary ramowe z bocznymi osłonami (DIN EN 166) 

· Ochrona ciała:  

Nosić odpowiednią odzież ochronną w trakcie pracy. 

Uwagi ogólne:.  

 



9. Właściwości  fizykochemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Forma  :  płynna 

Kolor  :  przejrzysty 

Zapach  : charakterystyczny 

Temperatura topnienia: niektóre dane nie są znane 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia:  niektóre dane nie są znane 

Temperatura zapłonu: > 150 °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:  

Właściwości utleniające:  

Prężność par (w 21,1 °C): 690 hPa 

Gęstość: około 1,0 - 1,2 g/cm³ (przy 4°C) 

Gęstość nasypowa: > 1 kg/m³ 

Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny 

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: nieokreślona 

Współczynnik podziału: nieokreślony 

Lepkość dynamiczna: < 1000 mPa·s 

Lepkość kinematyczna: nieokreślona 

Gęstość par: (powietrze = 1) > 1 

Szybkość parowania: nie określono 

Zawartość rozpuszczalnika:  

9.2. Inne informacje 

Próg zapachu: nieokreślony 

  
10. Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Przy prawidłowym obchodzeniu się i przechowywaniu nie występują niebezpieczne reakcje 

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt jest stabilny podczas przechowywania w normalnych temperaturach otoczenia. 

10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane niebezpieczne reakcje. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Trzymać z dala od źródeł ciepła (np. gorących powierzchni), iskier i otwartego ognia. Pary mogą tworzyć z 

powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

10.5. Niezgodne materiały 

Nie przechowywać razem z: kwasami, mocnymi alkaliami (ługami). 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 

Podczas pożaru mogą powstać: Dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla, toksyczne gazy / pary. 

 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat skutków toksykologicznych 

Wartości LD/LC50 odniesieniu do klasyfikacji:  

Toksyczność ostra: 

Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. 

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 

 

Obliczono ATEmix 

ATE (doustnie) 335,6 mg / kg; ATE (przez skórę) 335,6 mg / kg; ATE (aerozol wziewny) 3,356 mg / l 

 

W odniesieniu do Oleinianu fenylortęci: 



LD50 (doustnie): 5 mg/kg 

LD50 (wchłanianie przez skórę): 5 mg/kg 

LC50 (wdychanie): 5 mg/kg 

Droga oddechowa para (ATE): 0,5 mg/l 

Droga oddechowa aerozol (ATE): 0,05 mg/l 

 

Działanie drażniące i żrące 

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 szkodliwe na rozrodczość 

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Może podrażniać układ oddechowy. (Dicykloheksylometano-4,4'-diizocyjanian) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. (Oleinian fenylortęci) 

Ryzyko aspiracji 

Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Inne informacje na temat testów: 

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 

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 

wodzie. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Produkt nie został przetestowany. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Produkt nie został przetestowany. 

12.4. Mobilność w ziemi 

Produkt nie został przetestowany. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Produkt nie został przetestowany. 

12.6. Inne niepożądane skutki 

Brak danych. 

Inne informacje: 

Nie wylewać do kanalizacji lub rzek. Nie pozwolić na przedostanie się pod ziemię. 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Nie wylewać do kanalizacji lub rzek. Nie pozwolić na przedostanie się pod ziemię. Usuwanie zgodnie z 

oficjalnymi przepisami. 

13.2 Nieoczyszczone opakowanie 

Produkt i jego pojemnik należy usuwać jako odpady niebezpieczne. Zanieczyszczone opakowanie należy 

traktować jak substancję. 

13.3 Przepisy dotyczące utylizacji odpadów Nr ref. (WE) 

14. Informacje o transporcie 

Transport lądowy (ADR / RID) 

14.1. Numer UN: UN 2206 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: PHENYL MERCURY CONNECTION, N.O.S. (Oleinian 

fenylortęci) 

14.3. Klasy zagrożenia transportowego: 6.1 

14.4. Grupa pakowania: III 

Danger Label: 6.1 

 
Kod klasyfikacji: T1 



Specjalne przepisy: 274 551 

Ograniczona ilość (LQ): 5l 

Wyjątkowa ilość: E1 

Kategoria transportu: 2 

Numer zagrożenia: 60 

Kod ograniczenia tunelu: E 

 

Transport wodny śródlądowy (ADN) 

14.1. Numer UN: UN 2206 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: PHENYL MERCURY CONNECTION, N.O.S. (Oleinian 

fenylortęci)  

14.3. Klasy zagrożenia transportowego: 6.1 

14.4. Grupa pakowania: III 

Danger Label: 6.1 

 
Kod klasyfikacji: T1 

Przepisy specjalne: 274 551 802 

Ograniczona ilość (LQ): 5l 

Wyjątkowa ilość: E1 

 

Transport morski (IMDG) 

14.1. Numer UN: UN 2206 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S. 

(Phenylquecksilberoleat) 

(Dicykloheksylometano-4,4'-diizocyjanian) 

14.3. Klasy zagrożenia transportowego: 6.1 

14.4. Grupa pakowania: III 

Danger Label: 6.1 

 
Przepisy specjalne: 43, 223, 274 

Ograniczona ilość (LQ): 5kg 

Wyjątkowa ilość: E1 

EmS: F-A, S-A 

 

Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR) 

14.1. Numer UN: UN 2206 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN: PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S. 

(Phenylquecksilberoleat) 

(Dicykloheksylometano-4,4'-diizocyjanian) 

14.3. Klasy zagrożenia transportowego: 6.1 

14.4. Grupa pakowania: III 

Danger Label: 6.1 

 
Przepisy specjalne: A3 A5 A6 

Limitowana ilość (LQ): 10 kg 

Pasażer LQ: Y645 

Zwolniona ilość: E1 

Instrukcja pakowania IATA - 670 

IATA Maximum Quantity – 100 

Instrukcja pakowania IATA - 677 

IATA Maksymalna ilość – 200l 



 

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  : 

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

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

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  

H300 Połknięcie grozi śmiercią 

H302 + H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. 

H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. 

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 

H330 Wdychanie grozi śmiercią. 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

Skróty użyte w karcie charakterystyki: 

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie 

ważone, 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 - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone 

jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w 

stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w 

czasie zmiany roboczej 



vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

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" 

Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, 

pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina 

lub przedmiot  

 

 

Stan prawny aktualny na dzień 07-07-2020 

 
Niniejsza karta charakterystyki produktu stanowi uzupełnienie kart danych technicznych, ale w żaden sposób jej nie zastępuje. Informacje 
zawarte w niniejszym opracowaniu udzielane są w dobrej wierze. Użytkownik jest zobowiązany 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. 

 


