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

                                                                                                                   Data wydania: 05/03/2020 Wersja: 1.0 

 
 

Forma produktu : Mieszanina 

Nazwa produktu : swisspor BIKUCOAT 1K - Uniwersalny primer 2K Comp. A3 

Kod produktu : 320-2-3-A 

1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz niezalecane zastosowania  

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Specyfikacja zastosowania przemysłowego / profesjonalnego : Tylko do 
użytku profesjonalnego 
Przemysłowy 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Reaktywny utwardzacz do Dwuskładnikowej farby poliuretanowej do podłóg przemysłowych 
 

1.2.2. Zastosowanie 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) 

 

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

Toksyczność ostra (wdychanie: para) Kategoria 4 H332 

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 H315 

Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu, kategoria 2 H319 

Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 H334 

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 H317 

Działanie rakotwórcze, kategoria 2 H351 

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

H335 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategoria 

2 H373 

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 

Niekorzystne efekty fizykochemiczne, zdrowotne i środowiskowe: 

Brak dodatkowych informacji 

 2.2. Elementy oznakowania  

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

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

 
 
 

 
GHS07 GHS08 

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 

Składniki niebezpieczne : Izocyjanian difenylometanu, izomery i homologi 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H315 Działa drażniąco na skórę. 
H317 - Może powodować reakcję 
alergiczną skóry H319 - Powoduje 
poważne podrażnienie oczu. 
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 
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 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

1.1. Identyfikator produktu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz identyfikacja przedsiębiorstwa 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
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Zwroty określające środki ostrożności (CLP) : P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. 

P102 - Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. P260 - Nie 

wdychać oparów, dymów. 
P280 - Nosić rękawice ochronne, ochronę twarzy, ochronę oczu. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Usunąć szkła kontaktowe, jeśli są założone  i jeśli jest to możliwe. 
Kontynuować płukanie. 
P303+ + P361+ + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub owłosieniem): 
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / 
prysznicem. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 
P233 - Keep container tightly closed. 
P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub 
specjalnych, zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i / lub międzynarodowymi 
przepisami. 

Oświadczenia EUH : EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 2.3. Inne zagrożenia  
Brak dodatkowych informacji 

 

 

Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny  
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr  
1272/2008 [CLP] 
1272/2008 [CLP] 

Izocyjanian difenylometanu, izomery i 
homologi 

(Nr CAS) 9016-87-9 >= 80 Toksyczność ostra. 4 
(Wdychanie), H332 Toksyczność 
ostra 4 (Wdychanie: para), H332 
Działa drażniąco na 
skórę. 2, H315 
Działa drażniąco na 
oczy 2, H319 Może 
powodować objawy 
alergii lub astmy lub 
trudności w 
oddychaniu w 
następstwie 
wdychania.  1, H334 
Może powodować 
reakcję alergiczną 
skóry 1, H317 
Podejrzewa się, że 
powoduje raka 2, 
H351 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 

Specyficzne stężenia graniczne: 

Nazwa Identyfikator produktu Konkretne stężenie graniczne 

Izocyjanian difenylometanu, izomery i 
homologi 

(Nr CAS) 9016-87-9 (C >= 0,1) Działanie uczulające 
na układ oddechowy 1, H334 
(C >= 5) Działa drażniąco na 
oczy 2, H319 
(C >= 5) Działa drażniąco 
na skórę 2, H315 (C >= 5) 
STOT SE 3, H335 

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 

 

 

Ogólne środki pierwszej pomocy : Osobie nieprzytomnej nie należy podawać niczego doustnie. W przypadku złego 
samopoczucia  należy zasięgnąć porady lekarza (jeśli to możliwe, należy pokazać etykietę substancji). 

 Podejrzewa się, że powoduje raka. 

Środki pierwszej pomocy w razie dostania się do dróg oddechowych : W przypadku trudności z oddychaniem wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże 

 powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej 
swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

3.1. Substancje 
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

SEKCJA 4: Opis środków pierwszej pomocy 
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oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą  : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. : Umyć dużą ilością wody/… Wyprać 
zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W przypadku  

wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Środki pierwszej pomocy w razie kontaktu z oczami. : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć szkła kontaktowe, jeśli są założone 
 i jeśli jest to możliwe. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Należy 
skontaktować się z lekarzem. 

Pierwsza pomoc po połknięciu  : Wypłukać usta. : Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Należy uzyskać pomoc medyczną. 

4.2. Najważniejsze objawy oraz skutki narażenia, ostre i opóźnione  
Objawy / skutki : Powoduje uszkodzenie narządów. 

Objawy / skutki po wdychaniu : Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia poprzez długotrwałe narażenie przez 
drogi oddechowe. Działa szkodliwie  w następstwie wdychania. 

 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania Może powodować  reakcję alergiczną skóry. Może powodować 
podrażnienie dróg oddechowych. 

Objawy / skutki po kontakcie ze skórą : Działa drażniąco na skórę. 

Objawy / skutki po kontakcie z oczami : Powoduje poważne podrażnienie oczu. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej, natychmiastowej pomocy lekarskiej i wymaganego, szczególnego postępowania  
Brak dodatkowych informacji 
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Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Suchy proszek. Dwutlenek węgla. Rozpylona woda. Piasek. 

Niewłaściwe środki gaśnicze : Nie używaj silnego strumienia wody. 

 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Brak dodatkowych informacji 

 5.3. Informacje dla straży pożarnej  
Instrukcje przeciwpożarowe : Używać spryskiwacza wodnego lub mgły do chłodzenia zagrożonych pojemników. 

Zachować ostrożność podczas zwalczania  pożaru chemicznego. Nie dopuścić do 
przedostania się wody po gaszeniu pożaru do środowiska. 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wchodź do strefy pożaru bez odpowiedniego wyposażenia ochronnego, w tym ochrony 
dróg oddechowych. 

 

 

6.1.1. Pracownicy nieuczestniczący w akcji ratowniczej 

Procedury awaryjne : Ewakuować niepotrzebny personel. 
 

6.1.2. Personel ratowniczy 

Wyposażenie ochronne : Zapewnić odpowiednią ochronę załogi oczyszczającej. 

Procedury awaryjne : Zapewnić wentylację obszaru. 

 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Unikać wniknięcia do kanalizacji i wód publicznych. Powiadomić odpowiednei organy, jeśli ciecz przedostanie do kanalizacji lub wód publicznych. 

 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Metody usuwania skażenia : Wchłonąć wycieki obojętnymi ciałami stałymi, takimi jak glina lub ziemia okrzemkowa, tak 
szybko, jak to możliwe. 

Zebrać wyciek. Przechowywać z dala od innych materiałów. 

 6.4. Odniesienia do innych sekcji  
Patrz nagłówek 8. Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej 

 

 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Myć ręce i inne narażone obszary łagodnym mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem lub  
paleniem tytoniu, oraz ponownie, wychodząc z pracy. 

smoking and when leaving work. Zapewnić dobrą wentylację w obszarze roboczym, 
aby zapobiec tworzeniu się oparów. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu Avoid breathing vapours, fume. Przed użyciem 
zapoznać się ze specjalnymi instrukcjami. Używać tylko po przeczytaniu i 
zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa. 

Środki higieniczne : Należy dokładnie umyć ręce po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić 
poza miejsce pracy. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności  
Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze 

wentylowanym miejscu z dala od: Źródeł ciepła. Przechowywać pojemnik 
szczelnie zamknięty. 

Niezgodne produkty : Silne zasady. woda, aminy i alkohole. 

Materiały niekompatybilne : Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne 

 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
Brak dodatkowych informacji 

 

 

Brak dodatkowych informacji 

 8.2. Kontrola narażenia  

Środki ochrony indywidualnej: 

Unikać wszelkiego niepotrzebnego narażenia. 
 

Ochrona rąk: 

Nosić rękawice ochronne. (Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Ochrona oczu: 

Okulary lub gogle ochronne. 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

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

5.1. Środki gaśnicze 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
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Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. (typ A1 zgodnie z normą EN14387) 
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Inne informacje: 

Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. 

 

 

Stan skupienia : ciecz 

Kolor : brązowy. 

Zapach : bezwonny. 

Próg zapachu : Brak dostępnych danych 

pH : Nie dotyczy 

Względna szybkość parowania (octan butylu = 1) : Brak danych 

Temperatura topnienia : Brak dostępnych 

danych 

Temperatura zamarzania : Brak dostępnych danych 

Temperatura wrzenia : Brak dostępnych danych 

Temperatura zapłonu : > 200 °C 

Temperatura samozapłonu : Brak dostępnych danych 

Temperatura rozkładu : Brak dostępnych danych 

Palność (ciała stałego, gazu) : niepalny 

Prężność par : Brak dostępnych danych 

Względna gęstość oparów w 20 ° C : Brak dostępnych danych 

Gęstość względna : Brak dostępnych danych 

Gęstość : 1,24 g/cm³ 

Rozpuszczalność : rozpuszczalniki organiczne. 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda : Brak dostępnych danych 

Lepkość, kinematyczna : 161,29 mm²/s 

Lepkość, dynamiczna : 200 cP 

Właściwości wybuchowe : Brak dostępnych danych 

Właściwości utleniające : Brak dostępnych danych 

Granice wybuchowości : Brak dostępnych danych 

 9.2. Inne informacje  
Zawartość LZO : 0 g/l 

 

 

Brak dodatkowych informacji 

 10.2. Stabilność chemiczna  
Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania (patrz sekcja 7). 

 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Reakcja egzotermiczna w kontakcie z: aminami. alkoholami Reaguje z wodą, generuje gazy. 

 10.4. Warunki, których należy unikać  
Bezpośrednie światło słoneczne Bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury. 

 10.5. Materiały niekompatybilne  
Silne zasady. woda, aminy i alkohole. 

 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
dym. 

 

 

Toksyczność ostra (doustna) : Niesklasyfikowane 

Toksyczność ostra (skórna) : Niesklasyfikowane 

Toksyczność ostra (wdychanie) : Wdychanie: para: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
 

ATE CLP (pary) 11 mg/l/4h 

 

Izocyjanian difenylometanu, izomery i homologi (9016-87-9) 

LD50 drogą pokarmową szczur: 10000 mg/kg 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Działa drażniąco na 

skórę. pH: Nie 

dotyczy. 

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu : Powoduje poważne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

10.1. Reaktywność 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
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podrażnienie oczu. pH: Nie 

dotyczy. 
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Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania Może powodować 

 reakcję alergiczną skóry. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Niesklasyfikowane 

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

Rakotwórczość : Podejrzewa się, że powoduje raka. 
 

Szkodliwy wpływ na rozrodczość : Niesklasyfikowane 

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

STOT - narażenie jednorazowe  : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

STOT - narażenie powtarzające się : Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

Zagrożenie spowodowane wdychaniem : Niesklasyfikowane 

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

swisspor BIKUCOAT 1K - Uniwersalny primer 2K-Comp. A3 

Lepkość, kinematyczna 161,29 mm²/s 

Potencjalne niekorzystne skutki i objawy 
dla zdrowia człowieka 

: Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

 
 

 

Ostra toksyczność dla środowiska wodnego : Niesklasyfikowane 

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego : Niesklasyfikowane 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

swisspor BIKUCOAT 1K - Uniwersalny primer 2K-Comp. A3 

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych danych. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

swisspor BIKUCOAT 1K - Uniwersalny primer 2K-Comp. A3 

Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych danych. 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak dodatkowych informacji 

 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Brak dodatkowych informacji 

 12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
Dodatkowe informacje : Unikać uwalniania do środowiska naturalnego. 

 

 

Zalecenia dotyczące usuwania produktu/opakowania :Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami. Zawartość /  
pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i / lub 
międzynarodowymi przepisami. 

 

Ekologia - odpady : Unikać uwalniania do środowiska naturalnego. 

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  
Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 14.1. Numer UN  
Nr ONZ: ADR). : Nie dotyczy 

Nr ONZ: (IMDG) : Nie dotyczy 

Nr ONZ: (IATA) : Nie dotyczy 

Nr ONZ: (ADN) : Nie dotyczy 

Nr ONZ: (RID) : Nie dotyczy 

 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) : Nie dotyczy 

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) : Nie dotyczy 

 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  

ADR 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

12.1. Toksyczność 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
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Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy 

 

 

IMDG 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) : Nie dotyczy 
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IATA 

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

ADN 

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

RID 

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

 14.4. Grupa opakowania  
Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy 

Grupa opakowania (IMDG) : Nie dotyczy 

Grupa opakowania (IATA) : Nie dotyczy 

Grupa opakowania (ADN) : Nie dotyczy 

Grupa opakowania (RID) : Nie dotyczy 

 14.5. Zagrożenia dla środowiska  
Niebezpieczne dla środowiska : Nie 

Zanieczyszczenie morza : Nie 

Inne informacje : Brak dostępnych informacji uzupełniających 

 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  

Transport lądowy 

Brak dostępnych danych 

Transport drogą morską 

Brak dostępnych danych 

Transport lotniczy 

Brak dostępnych danych 

Transport wodny śródlądowy 

Brak dostępnych danych 

Transport kolejowy 

Brak dostępnych danych 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do Konwencji Marpol i kodeksem IBC  
Nie dotyczy 

 

 

15.1.1. Rozporządzenia UE 

 
Nie zawiera substancji REACH z ograniczeniami z 

załącznika XVII Nie zawiera substancji na liście kandydackiej 

REACH Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku 

XIV rozporządzenia REACH 

 
Zawartość LZO : 0 g/l 

Dyrektywa 2012/18/UE (SEVESO III) 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Niemcy 

Odniesienie do AwSV : Klasa zagrożenia wody (WGK) 1, małe zagrożenie dla wód (Klasyfikacja według 
AwSV, Załącznik 1) 

12 Rozporządzenie wykonawcze 
Federalnej ustawy o kontroli immisji - 
12.BImSchV 

Holandia 

: Nie podlega 12. BlmSchV (rozporządzenie w sprawie wypadków niebezpiecznych) 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Żaden ze składników nie jest 

wymieniony na SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden ze składników nie jest 

wyszczególniony. 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Żaden ze składników nie jest wyszczególniony. 

 
: Żaden ze składników nie jest wyszczególniony. 

 
: Żaden ze składników nie jest wyszczególniony. 

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

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
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Dania 

Duńskie przepisy krajowe : Młodym ludziom w wieku poniżej 18 lat nie wolno używać produktu 

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

Osoby cierpiące na astmę lub egzemę oraz osoby z przewlekłymi chorobami płuc, 
alergiami skórnymi lub oddechowymi na izocyjaniany nie powinny pracować z tym 
materiałem 

Podczas użytkowania i usuwania należy przestrzegać wymagań Duńskiego Urzędu ds. 
Środowiska Pracy dotyczących pracy z żywicami epoksydowymi i izocyjanianami 

Podczas użytkowania i usuwania należy przestrzegać wymagań duńskiego Urzędu ds. 
Środowiska Pracy dotyczących pracy z substancjami rakotwórczymi 

 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 16: Inne informacje  

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 : Brak. 
 

Pełny tekst zwrotów H- i EUH: 

Toksyczność ostra. 4 (Wdychanie) Ostra toksyczność (wdychanie), Kategoria 4 

Toksyczność ostra. 4 (Wdychanie: 
para) 

Toksyczność ostra (wdychanie: para) Kategoria 4 

Rakotw. 2 Działanie rakotwórcze, kategoria 2 

Działa drażniąco na oczy 2 Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu, kategoria 2 

Działa uczulająco na układ oddechowy  
1 

Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 

Działa drażniąco na skórę. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

Działanie uczulające na skórę 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 

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

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

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować  reakcję alergiczną skóry. 

H319 Wywołuje poważne podrażnienie oczu. 

H332 Działa szkodliwie  w następstwie wdychania.  

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 narażenie powtarzane. 

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 

SDS UE (załącznik II do rozporządzenia REACH) 

Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie wiedzy i opisują produkt w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Nie stanowią 

gwarancji co do szczególnych właściwości produktu. 


