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Karta charakterystyki    zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2015/830 
 
                                                                                               Data wydania: 05.03.20120  :   Wersja: 1.0 
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i firmy / przedsiębiorstwa 

1.1. identyfikator produktu 

Postać produktu   :   Mieszanina 

Nazwa produktu   :   swisspor BIKUCOAT 1K - Primer PVC 

Kod produktu   :   253-2 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Specyfikacja zastosowania przemysłowego / profesjonalnego   :   Przemysłowy 

Tylko do użytku profesjonalnego 
Zastosowanie substancji / mieszaniny   :   Podkład 

1.2.2. Zastosowania odradzane 
Brak dodatkowych informacji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów 

Tel. 032 625 72 00  

Adres mailowy: info@swisspor.pl 

Strona internetowa: www.swisspor.pl 

 

1.4 Telefon awaryjny 
Wytwórca/dostawca     032 625 72 00 (w czasie godzin pracy, tj od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożenia 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Flammable liquids, Category 2  H225 

Skin corrosion/irritation, Category 2  H315 

Serious eye damage/eye irritation, Category 2  H319 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, H335 

Kategoria  3, Podrażnienie dróg oddechowych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, H336 

kategoria 3, Znieczulenie 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie,   H373 

Kategoria 2 
Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 

2.2. Elementy oznakowania 

        Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]   

: Niebezpieczeństwo 
: ksylen, butanon, keton etylowo-metylowy 

: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

H315 - Działa drażniąco na skórę  

H319 - Działa drażniąco na oczy  

H335 - Może powodować podrażnienie 

dróg oddechowych  

H336 - Może powodować senność lub 

zawroty głowy 

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub 

powtarzane narażenie  

: P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 

pojemnik lub etykietę pod ręką  

P102 - Chronić przed dziećmi  

Kraj Organizacja / firma Adres Numer ratunkowy Komentarz 

Grecja 
Centrum informacji o zatruciach 
Szpital Dziecięcy „Aglaia. Kyriakou ” 

11527 Ateny +30 10 779 3777  

 

Piktogramy wskazujące 
rodzaj zagrożenia (CLP) 

 

GHS02 
 

GHS07 
 

GHS08 

Hasło ostrzegawcze (CLP) 

Niebezpieczne składniki  

Zwroty wskazujące rodzaj 

zagrożenia (CLP) 

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności (CLP) 
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P260 - Nie wdychać par 

P280 - Nosić rękawice ochronne, ochronę twarzy, ochronę oczu 

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego 

ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia 

P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty P271 - Stosować wyłącznie na 

zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

   P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub 

specjalnych zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i / lub międzynarodowymi 

przepisami Nie 

2.3. Inne zagrożenia 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach 
3.1. Substancja 
Nie dotyczy 

3.2. Mieszanina 

 

 

SEKCJA 4: Pierwsza pomoc 

   Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć 

porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). 

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić odpoczynek w pozycji umożliwiającej 

oddychanie. Skontaktuj się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem / lekarzem, jeśli źle się poczujesz. 

Natychmiast zdjąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością mydła i wody. Spłukać 

skórę pod strumieniem wody / prysznicem. Wypierz zanieczyszczone ubranie przed ponownym 

użyciem. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry: Uzyskaj poradę / opiekę medyczną. 

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do 

zrobienia. Kontynuuj płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Uzyskaj poradę / opiekę 

medyczną. 
Wypłukać jamę ustną. NIE wywoływać wymiotów. Uzyskaj pomoc medyczną w nagłych wypadkach. 

Ważne    Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia   

   Powoduje uszkodzenie narządów. 

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować senność lub zawroty głowy. 

Powoduje podrażnienie skóry. 

Powoduje poważne podrażnienie oczu. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i 
specjalnego leczenia 
Brak dodatkowych informacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nazwa identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
dyrektywą 67/548 / EWG 

Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 [CLP] 

ksylen  (nr CAS)   1330-20-7  
 (nr WE)   215-535-7  
 (nr indeksu WE)  1 601-022-00-9  

20–50 R10 
Xn; R20 / 21 Xi; R36 / 37/38 Xn; R65 

Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (przez skórę), H312 
Acute Tox. 4 (Wdychanie), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

butanon, keton etylowo-metylowy  (nr CAS)   78-93-3   (nr WE)   
201-159-0   (nr indeksu WE)  6 

606-002-00-3  

20–50 FA; R11 Xi; R36 R66 R67 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

Specyficzne stężenia graniczne: 
 

Nazwa identyfikator produktu Specyficzne stężenia graniczne: 
DSD / DPD 

Specyficzne stężenia graniczne: 
CLP 

ksylen 
 (nr CAS)   1330-20-7  
 (nr WE)   215-535-7  
 (nr indeksu WE)  1 601-022-00-9  

(C> = 12,5) Xn; R20 / 21  

Pełny tekst zwrotów R i H: patrz sekcja 16 
 

Kod ograniczeń przewozu przez 

tunele (ADR) Kod EAC 

Zapięcie zabezpieczające przed 

dostępem dzieci: Nie   

Dotykowe ostrzeżenie : Nie 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Ogólne środki pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc po narażeniu drogą oddechową 

Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą 

Pierwsza pomoc po kontakcie z oczami 

Pierwsza pomoc po połknięciu 

4.2 
 

Objawy / urazy  

Objawy / urazy po inhalacji  

Objawy / urazy po kontakcie ze skórą 

Objawy / urazy po kontakcie z oczami 



 

  3  

 

 

 

 

 

Karta charakterystyki 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2015/830 

 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

 

SEKCJA 6: Przypadkowe uwolnienie 

 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zapobiegać dostaniu się do ścieków i wód publicznych. Powiadomić władze, jeśli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 

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

Metody oczyszczania   : Jak najszybciej rozlać wycieki obojętnymi ciałami stałymi, takimi jak glina lub ziemia okrzemkowa. Usunąć 
rozlanie. Przechowywać z dala od innych materiałów. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz nagłówek 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej. 

SEKCJA 7: Obsługa i przechowywanie 

 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

5.1  Media Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Suchy proszek. Dwutlenek węgla. Sprej wodny. Piasek. 
Niewłaściwe środki gaśnicze   : Nie używaj strumienia ciężkiej wody. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Zagrożenie pożarowe   : Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
 

Niebezpieczeństwo wybuchu : Może tworzyć łatwopalną / wybuchową mieszaninę pary z powietrzem. 

5.3   Porady dla strażaków 

Instrukcje przeciwpożarowe 

Ochrona podczas gaszenia pożaru 

: Do chłodzenia narażonych pojemników używać rozpylonej wody lub mgły. Zachowaj ostrożność podczas 

gaszenia pożaru chemicznego. Zapobiec przedostaniu się wody gaśniczej do środowiska. 
: Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony dróg 

oddechowych. 
 

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

Ogólne środki   : Usuń źródła zapłonu. Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć ładunków elektrostatycznych. Brak otwartego ognia. Nie 
 palenie. 

6.1.1.   Dla personelu nienależącego do 
personelu  udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne : Ewakuuj niepotrzebny personel. 

6.1.2   Dla służb ratowniczych 

Sprzęt ochronny Procedury awaryjne 

: Wyposaż załogę sprzątającą w odpowiednią ochronę. Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / 

rozpylonej cieczy. : Przewietrzyć obszar. 
 

7.1   Środki ostrożności dotyczące 

bezpiecznego postępowania 

Dodatkowe zagrożenia podczas przetwarzania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

: Ostrożnie obchodź się z pustymi pojemnikami, ponieważ pozostałe opary są łatwopalne. 

: Myć ręce i inne narażone miejsca łagodnym mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz 

przed wyjściem z pracy. Zapewnić dobrą wentylację w obszarze procesu, aby zapobiec tworzeniu się 

oparów. Brak otwartego ognia. Zakaz palenia. Używaj tylko nieiskrzących narzędzi. Unikać wdychania 

oparów. Używaj tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
 

Środki higieny   : Po pracy dokładnie umyj ręce. 

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności 

Środki techniczne   : Należy przestrzegać odpowiednich procedur uziemienia w celu uniknięcia elektryczności statycznej. 
Uziemienie / wiązanie 
Warunki przechowywania 

Produkty niezgodne  

Materiały niezgodne 

7.3   Szczególne zastosowanie (-a) 
końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać przeciwwybuchowego sprzętu elektrycznego. 

:    Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala 

od: Źródła ciepła. Przechowywać w ognioodpornym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie 

zamknięty. 

: Silne zasady. Silne kwasy. 

: Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne. Źródła ciepła. 

 

8.1. Parametry kontrolne 

Brak dodatkowych informacji 

8.2. Kontrola narażenia 

Sprzęt ochrony osobistej : Unikaj wszelkiego niepotrzebnego narażenia. 
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SEKCJA 9: Fizyczne i chemiczne właściwości 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Brak dodatkowych informacji 

10.2. Stabilność chemiczna 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może tworzyć łatwopalną / wybuchową mieszaninę pary z powietrzem 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji   Brak danych. 

10.4. Warunki do uniknięcia 

Iskry Bezpośrednie światło słoneczne. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. Otwarty ogień. 

10.5. Niezgodne materiały 

Silne kwasy. Silne zasady. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

opar. Tlenek węgla. Dwutlenek węgla. Może uwalniać łatwopalne gazy. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 

ochrona rąk Nosić rękawice ochronne 

Ochrona oczu : Okulary ochronne lub okulary ochronne 

Ochrona skóry i ciała : Nosić odpowiednią odzież ochronną 
Ochrona dróg oddechowych Tam, gdzie może wystąpić narażenie poprzez wdychanie podczas użytkowania, zaleca się 

wyposażenie ochrony dróg oddechowych 

Inne informacje Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania. 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan fizyczny   : Ciekły 
Wygląd 

Kolor 

Przezroczysty. 

Bezbarwny. 

Zapach 

Próg zapachu 

: Charakterystyka. 

Brak dostępnych danych 

pH 

Względna szybkość parowania (octan butylu = 1) Nie dotyczy Brak danych 

Temperatura topnienia Temperatura krzepnięcia Brak danych Brak danych 

Temperatura wrzenia Brak dostępnych danych 

Temperatura zapłonu 

Temperatura samozapłonu 

-4 ° C 

: Brak dostępnych danych 

temperatura rozkładu : Brak dostępnych danych 

Palność (ciała stałego, gazu) Prężność par : Wysoce łatwopalna ciecz i pary: Brak dostępnych danych 

Względna gęstość par w 20 ° C : Brak dostępnych danych 

Gęstość względna : Brak dostępnych danych 

Gęstość Rozpuszczalność Log Pow 0,9 g / cm 3 rozpuszczalniki organiczne. Brak dostępnych danych 

Lepkość kinematyczna Brak dostępnych danych 

Lepkość, dynamiczne Właściwości wybuchowe Brak danych Brak danych 

Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

Granice wybuchowości 

9.2   Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 

Brak dostępnych danych 

 

11.1   Informacje dotyczące skutków 
toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
Nie sklasyfikowane 
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Powoduje podrażnienie skóry. pH: Nie dotyczy Działa drażniąco 

na oczy. pH: Nie dotyczy Nie sklasyfikowany 

   W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione Nie sklasyfikowano 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Nie sklasyfikowano 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Nie sklasyfikowano 

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

powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować 

senność lub zawroty głowy. 

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub 

powtarzane narażenie. Nie sklasyfikowane 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Potencjalne niekorzystne skutki dla zdrowia ludzkiego i: W oparciu o 

dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. objawy 

SEKCJA 12: Informacja ekologiczna 
12.1. Toksyczność 
Brak dodatkowych informacji 

12.2.        Trwałość i zdolność do rozkładu   

12.3.       Zdolność do bioakumulacji   Brak dodatkowych informacji 
12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 

12.6. Inne niekorzystne skutki 

Informacje dodatkowe   : Unikaj uwolnienia do środowiska 

SEKCJA 13: Uwagi dotyczące usuwania 

   Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami. Zutylizować zawartość / 

pojemnik do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. 

Ostrożnie obchodź się z pustymi pojemnikami, ponieważ pozostałe opary są łatwopalne. 

Unikaj uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 14: Informacje o transporcie 
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Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1 Numer UN 

Nr ONZ (ADR) 1993 
 

Nr ONZ (IMDG) 1993  

Nr ONZ (IATA) 1993  

Nr ONZ (ADN) : Nie dotyczy 
 

Nr ONZ (RID) : Nie dotyczy  

14.2  Proper Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) ŁATWOPALNA CIECZ, NR 
 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) ŁATWOPALNA CIECZ, NR 
 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : Łatwopalna ciecz, nr  

 
 
 

  
 

Działanie żrące / drażniące na skórę Poważne 

uszkodzenie / podrażnienie oczu Działanie 

uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Rakotwórczość Szkodliwe działanie na 

rozrodczość 

Działanie toksyczne na narządy docelowe 

(narażenie jednorazowe) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe 

(powtarzane narażenie) 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 

PODKŁAD 
PVC Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych danych Nie 

ustalony. PODKŁAD 
PVC 

Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych danych Nie 
ustalony. 

13.1 Metody unieszkodliwiania 
odpadów 

Zalecenia dotyczące usuwania odpadów 

Informacje dodatkowe Ekologia - odpady 
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Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

   UN 1993 PALNA CIECZ, NOS (Butanon, keton etylowo-metylowy), 3, III, (D / E) 

UN 1993 CIECZ ŁATWOPALNA, NR, 3, III 

3) 

 3 

IMDG 

Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (IMDG)   : 3) 

 Etykiety niebezpieczeństwa (IMDG)   : 3) 

IATA 

Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (IATA)   : 3) 

Etykiety zagrożeń (IATA)   : 3) 

ADN 

Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (ADN)   : Nie dotyczy 

RID 

Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (RID)   : Nie dotyczy 

 

14.4   Grupa pakowania 

Grupa pakowania (ADR) III 
Grupa pakowania (IMDG) III 

Grupa pakowania (IATA) III 

Grupa pakowania (ADN) : Nie dotyczy 

Grupa pakowania (RID) : Nie dotyczy 

14.5  Zagrożenia dla środowiska 

Niebezpieczne dla środowiska Nie 
Zanieczyszczenia morskie Nie 

Inne informacje : Brak dostępnych informacji uzupełniających 

14,6   Specjalne środki ostrożności dla użytkownika 

     - Transport lądowy   

 

    Kod klasyfikacyjny (ADR) : F1 

Przepisy szczególne (ADR) 274, 601,640E 
Ilości ograniczone (ADR) 5l 

Ilości wyjątkowe (ADR) E1 

Instrukcje pakowania (ADR) P001, IBC03, LP01, R001 
 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) 

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) 

Opis dokumentu przewozowego (ADR) 

Opis dokumentu przewozowego (IMDG) 

 14,3. Klasa (-y) zagrożenia w 

transporcie   ADR  

Klasa (-y) zagrożenia w transporcie (ADR) 

Etykiety niebezpieczeństwa (ADR) 
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Karta charakterystyki 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2015/830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy dotyczące opakowań mieszanych (ADR) : MP19 

Kategoria transportu (ADR) : 3 

Przepisy szczególne dotyczące przewozu - paczki 

(ADR) 

: V12 

Przepisy szczególne dotyczące przewozu - 

Eksploatacja (ADR) 

: S2 

  Numer identyfikacyjny zagrożenia (nr Kemlera) : 30 

Pomarańczowe tablice 
 

 

D / E 

• 3YE 

- Transport morski 

Przepisy szczególne (IMDG) 

Ilości ograniczone (IMDG) 

Ilości wyjątkowe (IMDG) 

Instrukcje pakowania (IMDG) 

Instrukcje pakowania IBC (IMDG) 

EmS-No. (Ogień) 

EmS-No. (Wyciek) 

Kategoria schowków (IMDG) 

- Transport lotniczy 

Ilości wyjątkowe PCA (IATA) 

Ograniczone ilości PCA (IATA) 

PCA ograniczona ilość maksymalna ilość netto 

(IATA) Instrukcje pakowania PCA (IATA) 

PCA maksymalna ilość netto (IATA) 

Instrukcja pakowania CAO (IATA) 

CAO maksymalna ilość netto (IATA) 

Przepisy szczególne (IATA) 

Kod ERG (IATA) 

- Transport wodny 
śródlądowy 

Brak dostępnych danych 

223,274,955 5 

L E1 

P001, LP01 

IBC03 

FE 

SE 

ZA 

E1 

Y344 

10L 

355 

60L 

366 

220L 

A3 

3L 

- Transport kolejowy 

Brak dostępnych danych 

14,7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC 

Nie dotyczy 
SEKCJA 15: Informacje dotyczące 
przepisów 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny 

15.1.1. Przepisy UE 

Nie zawiera substancji objętych ograniczeniami 

określonymi w załączniku XVII. Nie zawiera substancji 

na liście kandydackiej do REACH. Nie zawiera 

substancji z załącznika XIV REACH 

15.1.2. Przepisy krajowe   

Niemcy 

Odniesienie do załącznika VwVwS 

12. rozporządzenie wdrażające federalną 

ustawę o kontroli immisji - 12.BImSchV 

Holandia 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen 

SZW-lijst van mutankene stoffen 

  Klasa zagrożenia wód (WGK) 2, zagrożenie dla wód (Klasyfikacja zgodnie z VwVwS, załącznik 4) 

Nie podlega przepisowi 12. BlmSchV (rozporządzenie w sprawie niebezpiecznych incydentów) 

Żaden ze składników nie znajduje się 

na liście Żaden ze składników nie 

znajduje się na liście 
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SEKCJA 16: Inne informacje 

 

 

Karta charakterystyki UE (załącznik II do REACH) 

Informacje te oparte są na naszej obecnej wiedzy i mają na celu opisanie produktu wyłącznie do celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Nie należy go zatem 
interpretować jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu 

Karta charakterystyki 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2015/830 
 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige 

stoffen - Borstvoeding 

: Żaden ze składników nie znajduje się na liście 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige 

stoffen - Vruchtbaarheid 

: Żaden ze składników nie znajduje się na liście 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige 

stoffen - Ontwikkeling 

: wymieniony jest ksylen 

Dania 

Klasa zagrożenia pożarowego : Dodaj punkt wrzenia 

Przechowuj jednostkę : Dodaj punkt wrzenia 
Uwagi do klasyfikacji : Dodaj punkt wrzenia; Należy przestrzegać wytycznych zarządzania kryzysowego dotyczących 

przechowywania łatwopalnych cieczy 

Zalecenia Duńskie rozporządzenie : Młodzież w wieku poniżej 18 lat nie może korzystać z produktu 

Kobiety w ciąży / karmiące piersią pracujące z produktem nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z 

produktem 

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego  

Brak dostępnych danych 
 

Źródła danych : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1272/2008 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. 

Inne informacje : Nie ma. 
 

Pełny tekst zwrotów R, H i EUH: 

Acute Tox. 4 (przez skórę) Toksyczność ostra (skórna), kategoria 4 

Acute Tox. 4 (wdychanie) Toksyczność ostra (przez drogi oddechowe), kategoria 4 

Asp. Tox. 1 Zagrożenie przy aspiracji, kategoria 1 

Eye Irrit. 2) Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

Flam. Liq. 2) Ciecze łatwopalne, kategoria 2 

Flam. Liq. 3) Ciecze łatwopalne, kategoria 3 

Skin Irrit. 2) Działanie żrące / drażniące na skórę, kategoria 2 

STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie, kategoria 2 

STOT SE 3 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na drogi 
oddechowe 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 3, narkoza 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 

H315 Powoduje podrażnienie skóry 

H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

H336 Może powodować senność lub zawroty głowy 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie 

R10 Łatwopalny 

R11 Łatwopalny 

R20 / 21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą 

R36 Drażniący dla oczu 

R36 / 37/38 Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę 

R65 Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 

R66 Częsty kontakt może spowodować wysuszenie i pękanie skóry 

R67 Opary mogą powodować zawroty w głowie i senność 

F Łatwopalny 

Xi Drażniący 

Xn Szkodliwy 
 


