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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu 
3D separating medium (izolator) 
Inne nazwy handlowe 
Nr art.: 162-801-00 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zastosowanie substancji/ mieszaniny 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej. 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Nazwa firmy:  DENTAURUM GmbH & Co. KG 
Ulica:  Turnstr. 31 
Miejscowość:  D-75228 Ispringen 
Telefon:  +49 7231 803 0  Faks: +49 7231 803 295 
e-mail:  info@dentaurum.de 
Internet:  www.dentaurum.com 
Inne informacje 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
07:00 - 16:15 (pon. - czw.), 07:00 - 13:15 (pt.)  +49 7231 803 184 
16:15 - 18:00 (pon. - czw.), 13:15 - 18:00 (pt.)  +49 7231 803 0 
Telefony alarmowe w Polsce: 
Pogotowie Ratunkowe 999 (24h) 
Straż Pożarna 998 (24h) 
Policja 997 (24h) 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 (24h) 
Pogotowie Energetyczne 991 (24h) 
Komórkowy telefon alarmowy 112 (24h) 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 
Kategorie zagrożenia: 
Substancja ciekła łatwopalna: Flam. Liq. 2 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Irrit. 2 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: STOT SE 3 (działanie toksyczne na narządy 
docelowe) 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
Działa drażniąco na oczy. 
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
2.2. Elementy oznakowania 
Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 
Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania 
propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol 
butan-2-ol 
Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo 
Piktogramy: 
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H225  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319  Działa drażniąco na oczy. 
H336  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/. przeciwwybuchowego 

sprzętu. 
P261  Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. 
P303+P361+P353  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
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. 
P405 Przechowywać pod zamknięciem. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z odnośnymi przepisami. 
2.3. Inne zagrożenia 
Brak dostępnych informacji. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

 
3.2. Mieszaniny 
Składniki niebezpieczne 

Nr CAS Nazwa chemiczna Ilość 

 Nr WE Nr indeksowy Nr rejestracji REACH  

 Klasyfikacja GHS  

67-63-0 propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol 25-50 % 

 200-661-7 603-117-00-0  

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

78-92-2 butan-2-ol 10% 

 201-158-5 603-127-00-5  

 Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H319 H335 H336  

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH podano w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Informacje ogólne 
Niezwłocznie zdjąć i bezpiecznie usunąć zanieczyszczoną odzież. 
Narażenie przez drogi oddechowe 
Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie zagrożenia utratą przytomności należy ułożyć i transportować 
poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza. 
Narażenie przez kontakt ze skórą 
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Stosować krem ochronny na skórę. 
Narażenie przez kontakt z oczami 
Zanieczyszczone oczy niezwłocznie przemyć dużą ilością bieżącej wody (przez 10 do 15 minut), trzymając 
otwarte powieki. Skonsultować się z okulistą. 
Narażenie przez przewód pokarmowy 



DENTAURUM GmbH & Co. KG 

Karta Charakterystyki 
 

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 

Data aktualizacji: 10.12.2019 
3D separating medium (izolator) 

Kod produktu: 162-801 Strona 3 z 11 
 

 

Nr wersji: 1,0  PL  Data wydruku: 13.12.2019 

Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak dostępnych informacji. 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych informacji. 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

 
5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze 
Dostosować środki gaśnicze do otaczającego pożaru. 
Ditlenek węgla (CO2). Proszek gaśniczy. Rozpylona woda. 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tworzy wybuchowe mieszaniny z: gazem/powietrzem. 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
W przypadku pożaru: Nosić autonomiczny aparat oddechowy. 
Dodatkowe informacje 
Do ochrony personelu i chłodzenia zagrożonych pojemników używać rozpylonego strumienia wody. Zebrać 
oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie wprowadzać od kanalizacji ani wód powierzchniowych. 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Stosować indywidualny sprzęt ochronny. Stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Unikać 
zanieczyszczenia oczu Unikać zanieczyszczenia skóry. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie przechowywać w 
pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić, aby produkt przedostał się do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Nie dopuścić, aby produkt 
przedostał się do gleby/podglebia. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Absorbować materiałem wiążącym ciecze (np. piaskiem, ziemią okrzemkową, środkami wiążącymi kwasy lub 
uniwersalnymi środkami wiążącymi). Z odzyskanym materiałem postępować w sposób opisany w sekcji 
dotyczącej usuwania odpadów. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z produktem podano w Sekcji 7. 
Informacje dotyczące indywidualnego wyposażenia ochronnego podano w Sekcji 8. 
Informacje dotyczące postępowania z odpadami podano w Sekcji 13. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Wskazówki dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiednią wentylację. Podczas przenoszenia i otwierania pojemnika należy zachować ostrożność. 
Zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 
Pary mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem. 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i pojemników 
Chronić przed działaniem ciepła. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Przechowywać 
tylko w oryginalnym pojemniku. 



DENTAURUM GmbH & Co. KG 

Karta Charakterystyki 
 

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 

Data aktualizacji: 10.12.2019 
3D separating medium (izolator) 

Kod produktu: 162-801 Strona 4 z 11 
 

 

Nr wersji: 1,0  PL  Data wydruku: 13.12.2019 

Przechowywać pojemnik w suchym miejscu, szczelnie zamknięty. temperatura magazynowania: 20-25 °C 
Wytyczne dotyczące wspólnego magazynowania 
Nie przechowywać razem z żywnością i paszami, substancjami wybuchowymi oraz środkami utleniającymi. 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej. 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (EH40) 

Nr CAS Substancja ppm mg/m3 włókna/ml Kategoria Źródło 

78-92-2 Butan-2-ol 100 308  TWA (8 godz.) WEL 
  150 462  STEL (15 min) WEL 
67-63-0 Propan-2-ol 400 999  TWA (8 godz.) WEL 
  500 1250  STEL (15 min) WEL 

 
TABELA OBOWIĄZUJĄCYCH WARTOŚCI NDS I METOD OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (POLSKA) 

Nazwa substancji 
chemicznej  

[Nr CAS] 

Najwyższe dopuszczalne stężenie w 
mg/m 

3
 

Liczba 
włókien  
w cm

3
 

Uwagi:  
Oznakowanie  
substancji 
notacją: 
"skóra" 

Normy 

NDS* NDSCH** NDSP*** 

Butan-2-ol 
78-92-2 

300 450 - -  PN-Z-04155-4:1996 

Propan-2-ol 
67-63-0 

900 1200 - - skóra PN-Z-04224-
02:1992 (w) 

*NDS = najwyższe dopuszczalne stężenie 
**NDSCh = najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
***NDSP = najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 

 
8.2. Kontrola narażenia 

 
Środki ochrony i higieny 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Nie przechowywać razem z 
żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. 
Ochrona oczu/twarzy 
Nosić ochronę oczu/twarzy. 
Ochrona rąk 
Zalecenia: 
Jednorazowe rękawice Dermatril. Kauczuk nitrylowo-butylowy (NBR). 0,11 mm 
Czas przebicia (maks. okres noszenia): 10 min. 
REF 162-907-00 (7/S), REF 162-908-00 (8/M), REF 162-909-00 (9/L) 
Podczas postępowania z substancjami chemicznymi należy nosić rękawice ochronne oznaczone znakiem CE i 4-
cyfrowym kodem. Jakość rękawic ochronnych odpornych na substancje chemiczne musi być dostosowana do 
specyficznego stężenia w miejscu pracy oraz ilości niebezpiecznej substancji. W przypadku zastosowań 
specjalnych, zaleca się sprawdzenie odporności wyżej wspomnianych rękawic ochronnych na substancje 
chemiczne u dostawcy rękawic. 
Ochrona skóry 
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Nosić odpowiednią odzież ochronną. 
Ochrona dróg oddechowych 
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Urządzenie 
filtrujące lub pochłaniająco-filtrujące typu A/P2. 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Stan skupienia:  ciecz 
Barwa:  zielona 
Zapach:  charakterystyczny 

Metoda badania 
pH:  nie określono 
Zmiana stanu skupienia 
Temperatura topnienia:  Nie określono 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:  82 °C 
Temperatura sublimacji:  Nie określono 
Temperatura mięknienia:  Nie określono 
Temperatura krzepnięcia:  Nie określono 
Temperatura zapłonu:  18 °C 
Palność 
Ciało stałe:  Nie dotyczy 
Gaz:  Nie określono 
Produkt nie jest wybuchowy. Powstawanie wybuchowych mieszanin pyłowo-powietrznych. 
Właściwości wybuchowe 
Dolna granica wybuchowości:  1,4 % obj. 
Górna granica wybuchowości:  12 % obj. 
Temperatura zapłonu:  > 340 °C 
Temperatura samozapłonu 
Ciało stałe:  Nie dotyczy 
Gaz:  Nie określono 
Temperatura rozkładu:  Nie określono 
Właściwości utleniające 
Prężność par:  < 41 hPa 
(w temp. 20 °C) 
Gęstość (w temp. 20 °C):  0,94 g/cm

3
 DIN 51757 

Rozpuszczalność w wodzie:  Nierozpuszczalny 
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Nie określono 
Współczynnik podziału:  Nie określono 
Lepkość dynamiczna:  Nie dotyczy 
Lepkość kinematyczna:  21 mm

2
/s 

(w temp. 20 °C) 
Czas przepływu:  Nie określono 
Gęstość par:  Nie określono 
Szybkość parowania:  Nie określono 
9.2. Inne informacje 
Zawartość substancji stałych:  Nie określono 
Próg zapachu:  Nie oznaczono 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
Brak dostępnych danych 
10.2. Stabilność chemiczna 
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Brak reakcji niebezpiecznych w przypadku postępowania i magazynowania produktu zgodnie z przepisami. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Reakcje niebezpieczne nie są znane. 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Nie palić tytoniu. 
10.5. Materiały niezgodne 
Środki utleniające. Kwasy 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Łatwopalne gazy/pary. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra 

Nr CAS Nazwa chemiczna 

 Droga narażenia Dawka Gatunek Źródło Metoda 

67-63-0 propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol 

 droga pokarmowa LD50 >2000 mg/kg Szczur   

 po naniesieniu na skórę LD50 >2000 mg/kg Królik   

78-92-2 butan-2-ol 

 droga pokarmowa LD50 2190 mg/kg Szczur GESTIS  

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 

Nr CAS Nazwa chemiczna 

 Toksyczność dla 
środowiska wodnego 

Dawka [godz.] I [d] Gatunek Źródło Metoda 

67-63-0 propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol 

 Toksyczność ostra dla ryb LC50  >100 mg/l 96 godz.    

 Toksyczność ostra dla 
skorupiaków 

EC50 >1000 mg/l 48 godz.    

78-92-2 butan-2-ol 

 Toksyczność ostra dla ryb LC50  3670 mg/l 96 godz. Strzebla 
grubogłowa 
(Pimephales 
promelas). 

GESTIS  

 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Produkt nie był badany. 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Produkt nie był badany. 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda 

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow 

78-92-2 butan-2-ol 0,65 

12.4. Mobilność w glebie 
Produkt nie był badany. 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Produkt nie był badany. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dostępnych informacji. 
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Inne informacje 
Unikać uwolnienia do środowiska. 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Zalecenia dotyczące usuwania odpadów 
Nie wprowadzać do kanalizacji. Usunąć w spalarni odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami urzędowymi. 
Nr kodu odpadów dla pozostałości produktu/niezużytego produktu 
070204  ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA PRODUKTÓW PRZEMYSŁU 

CHEMII ORGANICZNEJ; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw 
sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych; inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 
przemywania i ciecze macierzyste 

Nr kodu odpadów dla zanieczyszczonego opakowania 
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I 

UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (włącznie z 
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

Zanieczyszczone opakowanie 
Usuwać odpady zgodnie z odnośnymi przepisami. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

 
Transport lądowy (ADR/RID) 
14.1. Numer UN (ONZ):  UN 1987 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:  ALKOHOLE I.N.O. 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  3 
14.4. Grupa pakowania:  II 
Nalepka ostrzegawcza:  3 

 
Kod klasyfikacji:  F1 
Przepisy szczególne:  274 601 640D 
Ilości ograniczone (LQ):  1 l 
Ilości wyłączone (EQ):  E2 
Kategoria transportowa:  2 
Nr zagrożenia:  33 
Kod ograniczenia przewozu przez tunele:  D/E 
Transport wodny śródlądowy (ADN) 
14.1. Numer UN (ONZ):  UN 1987 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:  ALKOHOLE I.N.O. 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  3 
14.4. Grupa pakowania:  II 
Nalepka ostrzegawcza:  3 
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Kod klasyfikacji:  F1 
Przepisy szczególne:  274 601 640D 
Ilości ograniczone (LQ):  1 l 
Ilości wyłączone (EQ): E2 
Transport morski (IMDG) 
14.1. Numer UN (ONZ):  UN 1987 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:  ALKOHOLE I.N.O. 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  3 
14.4. Grupa pakowania:  II 
Nalepka ostrzegawcza:  3 

 
Przepisy szczególne:  274 
Ilości ograniczone (LQ):  1 l 
Ilości wyłączone (EQ):  E2 
EmS:  F-E, S-D 
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR) 
14.1. Numer UN (ONZ):  UN 1987 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:  ALKOHOLE I.N.O. 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:  3 
14.4. Grupa pakowania:  II 
Nalepka ostrzegawcza:  3 

 
Przepisy szczególne:  A3 A180 
Ilości ograniczone (LQ) - transport pasażerski:  1 l 
Ilości ograniczone (LQ) - transport pasażerski:  Y341 
Ilości wyłączone (EQ):  E2 
Instrukcja pakowania IATA - transport pasażerski:  353 
Ilości maksymalne IATA - transport pasażerski:  5 l 
Instrukcja pakowania IATA - transport towarowy:  364 
Ilości maksymalne IATA - transport towarowy:  60 l 
14.5. Zagrożenia dla zdrowia 
PRODUKT STANOWIĄCY ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA:  nie 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Ostrzeżenie: Ciecz zapalna. 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny 
Informacje dotyczące przepisów UE 
2010/75/WE (Lotne związki organiczne - VOC):  10 % (94 g/l) 
2004/42/WE (Lotne związki organiczne - VOC):  10 % (94 g/l) 
Informacje dotyczące przepisów krajowych 
Klasa szkodliwości dla wody (Niemcy):  1 - w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody 
 
Przepisy krajowe (wraz z późniejszymi zmianami) – Polska: 
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018 z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923 z późn. 

zm.) 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie 

dla środowiska (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2141) 
- 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. 2014 poz. 817) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz.U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2012 poz. 890) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 
- 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. 2005 nr 11 poz. 86 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 
931) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów 
instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445 z późn. zm). 

- Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2018 poz. 136) 

 
Przepisy wspólnotowe: 
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 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 739/93 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,  
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- Rozporządzenie (UE) nr 453/2010 Komisji z dnia 20 maja 2010 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH)  

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) (Dz.Urz. UE L nr L 132 z 29 maja 2015 r.) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH).  

- 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 (Dz.Urz. UE L nr 353 z 31 grudnia 2008 r. z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L nr 235 z 5 września 2009 r.) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L nr 83 z 30 marca 2010 r.) 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. 
- Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji 

zubożających warstwę ozonową. 
- Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych 

zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG; 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla substancji zawartych w niniejszej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Skróty i akronimy: 
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Umowa 
europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Międzynarodowy morski kodeks przewozu towarów 
niebezpiecznych) 
IATA: International Air Transport Association (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalnie Zharmonizowany 
System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski wykaz istniejących 
substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym) 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Europejski wykaz notyfikowanych substancji 
chemicznych) 
CAS: Chemical Abstract Service (Baza danych związków chemicznych) 
LC50: Lethal concentration, 50% (Średnie stężenie śmiertelne, 50%) 
LD50: Lethal dose, 50% (Medialna dawka śmiertelna, 50%) 
Klasyfikacja mieszanin oraz zastosowana metoda oceny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP] 

Klasyfikacja Procedura klasyfikacji 

Flam. Liq. 2; H225 Na podstawie danych testowych 

Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa 

STOT SE 3; H336 Metoda obliczeniowa 

 
Istotne zwroty H i EUH (numer i pełny tekst): 
H225  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H226  Łatwopalna ciecz i pary. 
H319  Działa drażniąco na oczy. 
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H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 
Inne informacje 
Powyższe informacje opisują wyłącznie wymogi bezpieczeństwa dla produktu, a ich podstawę stanowi aktualny 
stan naszej wiedzy. Niniejsze informacje służą użytkownikowi jako przewodnik w zakresie bezpiecznego 
postępowania z produktem, którego dotyczy karta charakterystyki, jego przechowywania, przetwarzania, 
transportu i usuwania. Podane informacje nie mogą być przenoszone na inne produkty. W przypadku mieszania 
produktu z innymi produktami lub podczas przetwarzania, niniejsze dane mogą nie mieć zastosowania dla 
nowopowstałego materiału. 
 

(Dane dotyczące składników niebezpiecznych pochodzą odpowiednio z aktualnej wersji karty charakterystyki 
podwykonawcy.) 

 

Kartę przygotowano na podstawie tłumaczenia karty charakterystyki w języku angielskim. 


