
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Stålplast Flexibel komp A

Numer artykułu

Numer artykułu Opis

10850

10851

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowania: Poliestru kit 2-Komp.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent

Spółka: Hagmans Kemi AB

Adres: Box 112

Kod pocztowy: 511 10

City: Fritsla

Kraj: SZWECJA

E-mail: infoauto@hagmans.se

Telefon: +46 (0)320-18920

Telefaksem: +46 (0)320-72394

Strona główna: www.hagmans.se

1.4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP-klasyfikacja: Flam. Liq. 3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 Repr. 2;H361d STOT RE 1;H372

Najpoważniejsze szkodliwe
skutki:

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Podejrzewa
się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Powoduje uszkodzenie narządów poprzez
długotrwałe lub powtarzane narażenie.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy

 Data zastąpienia: 2016-02-09 Data rewizji: 2017-03-13
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Hasła ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera

Substancja: Styren

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H)

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (P)

P102 Chronić przed dziećmi.

P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305+351+338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P260 Nie wdychac par cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

P210
Przechowywac z dala od zródel ciepla/iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni. – Palenie
wzbronione.

P302/352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

LZO: Produkt zawiera maksymalnie 10 g VOC/l. Wartość graniczna wynosi 250 g VOC/l (kat. B/b)

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Substancja Numer CAS Numer WE Nr rej. REACH Stężenie Komentarze CLP-klasyfikacja

Styren 100-42-5 202-851-5
01-2119457861-
32

10 - 20%

Flam. Liq. 3;H226
Asp. Tox. 1;H304
Skin Irrit. 2;H315
Eye Irrit. 2;H319
Acute Tox. 4;H332
Repr. 2;H361d
STOT RE 1;H372

Pełny tekst zwrotów H znajduje się w punkcie 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: Swieze powietrze i odpoczynek. Skontaktowac sie z lekarzem.

Spożycie: Wypic kilka szklanek wody lub mleka. Nie wywolywac wymiotów. Skontaktowac sie z
lekarzem.

Kontakt ze skórą: Usunac skazona odziez. Wytrzec skóre. Umyć dokładnie skórę wodą z mydłem
Skontaktowac sie z lekarzem jesli w dalszym ciagu wystepuje podraznienie.

Kontakt z oczami: Upewnic sie, ze soczewki kontaktowe zostaly usuniete przed plukaniem oczu. Zachowac
otwarte powieki. Natychmiast plukac woda kilkanascie minut. Skontaktowac sie z lekarzem
jesli w dalszym ciagu wystepuje podraznienie.

Ogólne: Podczas wizyty (u) lekarza pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Srodek gaszacy: dwutlenek wegla, proszek, odporna na alkohol piana, rozproszony strumien
wody lub mgla wodna.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie uzywac bezposredniego strumienia wody, który móglby spowodowac rozprzestrzenienie
sie ognia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Ogien powoduje tworzenie sie toksycznych gazów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Uzyc aparatu oddechowego ze sprezonym powietrzem i odziezy ochronnej przeznaczonej do gaszenia ognia. Zbiorniki blisko
ognia powinny byc usuniete lub schlodzone woda.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Dla osób nienależących do
personelu udzielającego
pomocy:

Typ sprzętu ochronnego opisano w sekcji 8. Zapewnić dobrą wentylację.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegac wyciekom do systemu kanalizacyjnego, ciagów wodnych lub do ziemi.

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

Rozlana ciecz zebrac w odpowiednich pojemnikach. Wyczyscic odpowiednim srodkiem czyszczacym.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7. Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz
rozdział 8. Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

Inne informacje: Produkt latwopalny.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Typ sprzętu ochronnego opisano w sekcji 8. Po pracy i przed jedzeniem lub paleniem tytoniu dokladnie umyc rece. Nie jeść, nie
pić i nie palić podczas używania produktu. W przypadku mieszania dwóch składników należy sprawdzić karty charakterystyki
obu tych substancji. Czytac i przestrzegac zalecen wytwórcy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
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Przechowywać w sposób bezpieczny i chronić przed dziećmi. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety, w chlodnym,
dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywac w narazeniu na bezposrednie swiatlo sloneczne. Przechowywac w
oryginalnym pojemniku. Przechowywac z dala od Ÿródel zaplonu - Nie palic. Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i
paszami dla zwierzat. Magazyn cieczy latwopalnych.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Inne informacje: Unikac zrzutów do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcja lub karta charakterystyki.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego

Nazwa substancji Przedział czasu ppm mg/m3 Notatka Komentarze

Styren NDS 50

Styren NDSCh 200

NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki
kontroli:

Wymagana jest odpowiednia wentylacja lub odpowiedni respirator. Moze byc wymagana
wentylacja mechaniczna lub miejscowa instalacja wywiewna. Nalezy udostepnic srodki do
przemywania oczu.

Środki ochrony osobistej,
ochrona oczu/twarzy:

W przypadku ryzyka rozprysku używać okularów ochronnych.

Środki ochrony osobistej,
ochrona skóry:

W razie potrzeby odziez ochronna.

Środki ochrony osobistej,
ochrona dłoni:

Zalozyc rekawice ochronna odporne na dzialanie srodków chemicznych. (EN 374) Rekawice
ochronne (kauczuk chloroprenowy, kauczuk nitrylowy)

Środki ochrony osobistej,
ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niewystarczajacej wentylacji uzyc respiratora z filtrem A/P2. Sprawdzac
szczelnosc przylegania maski i wymieniac filtr regularnie. Wdychanie moze powodowac
powazne uszkodzenia. Unikac wdychania.

Inne informacje: Dbac o higiene osobista. Po pracy i przed jedzeniem lub paleniem tytoniu dokladnie umyc
rece. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Parametr Wartość/jednostka

Postać Pasta.

Kolor Bialy.

Zapach Charakterystyczny zapach. Winylobenzen.

Rozpuszczalność Organiczny rozpuszczalnik.

Właściwości wybuchowe Brak danych

Właściwości utleniające Brak danych

Parametr Wartość/jednostka Uwagi

pH (roztwór) Brak danych

pH (koncentrat) Brak danych

Temperatura topnienia Brak danych

Temperatura krzepnięcia Brak danych
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Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

~ 145 °C

Temperatura zapłonu ~ 32 °C

Szybkość parowania Brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych

Granice zapalności Brak danych

Granice wybuchowości 1,1 - 8,9 %

Prężność par 7 hPa

Gęstość par Brak danych

Gęstość względna Brak danych

Współczynnik podziału n-oktanol/woda Brak danych

Temperatura samozapłonu Brak danych

Temperatura rozkładu Brak danych

Lepkość Brak danych

Próg zapachu Brak danych

9.2. Inne informacje

Parametr Wartość/jednostka Uwagi

Gęstość 1850 kg/m³

Lotne zwiazki organiczne 10g/l

Inne informacje: ** Styren nie wlacza sie jako LZO, poniewaz reaguje podczas utwardzania.
Rozpuszczalność w wodzie: Niemieszalny

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak danych

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach skladowania i obchodzenia sie z produktem

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie sa znane reakcje niebezpieczne. Ciecz latwo palna.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikac zródel iskrzenia (palenie, ogien, wyladowania elektrostatyczne). Przechowywac z dala od ciepla, iskier i otwartego
ognia.

10.5. Materiały niezgodne

Unikac kontaktu z silnymi utleniaczami. Unikac kontaktu z silymi kwasami i silnymi zasadami. Unikac kontaktu z silnymi
reduktorami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Podczas pozaru wydzielaja sie tlenki wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
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11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra - droga
pokarmowa:

Poza przypadkami umyslnego spozycia, polkniecie wiekszych ilosci jest nieprawdopodobne.
Moze podrazniac usta, przelyk i uklad pokarmowy.

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę:

Styren

Organizm Typ badania Czas narażenia Wartość Wniosek Metoda badania Źródło

LD50  > 2000mg/kg OECD 402

Odtluszcza skóre, co moze powodowac jej wysychanie i pekanie, a w przypadku dluzszego lub czestego kontaktu moze
doprowadzic do egzemy. Produkt zawiera skladniki, które moga byc wchlaniane przez skóre.

Toksyczność ostra - po narażeniu inhalacyjnym:

Styren

Organizm Typ badania Czas narażenia Wartość Wniosek Metoda badania Źródło

LC50 4h   11,8mg/l

NOAEL 2 year   0,8mg/l OECD 453

NOAEL 13 weeks   0,85mg/l
target: ears /
hearing

Wdychanie moze powodowac powazne uszkodzenia.

Działanie żrące/drażniące na
skórę:

Dziala drazniaco na skóre.

Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy:

Dostanie sie substancji do oczu w przypadku jej rozpryskania moze powodowac silny
piekacy ból/podraznienie. Dziala drazniaco na oczy.

Działanie szkodliwe na
rozrodczość:

Podejrzewa sie, ze dziala szkodliwie na dziecko w lonie matki.

Działanie toksyczne na narządy
docelowe (STOT) - narażenie
powtarzane:

Powoduje uszkodzenie narzadów poprzez dlugotrwale lub powtarzane narazenie. Narząd
słuchu

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekotoksykologiczne dane produktu nie sa dostepne.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie ulega latwo degradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulacji w srodowiskach wodnych.

12.4. Mobilność w glebie

Produkt posiada ograniczona rozpuszczalnosc w wodzie.
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera żadnych substancji PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostepnych informacji.

Inne informacje

Unikac zrzutów do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcja lub karta charakterystyki.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Skladowane na wysypisku lub spalane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nie utwardzony produkt traktowac jako odpad
niebezpieczny. Wymieszac z utwardzaczem tak, by produkt zahartowac Utwardzony produkt nie odpadów niebezpiecznych.

Kategoria odpadów: Kod EWC: Zależy od branży i zastosowania, na przykład 08 04 09* Odpadowe kleje i
szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. 15 01
10*  Opakowania zawierajace pozostalosci lub zanieczyszczone przez substancje
niebezpieczne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3269 14.4. Grupa pakowania: III

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

ŻYWICA POLIESTROWA W
ZESTAWIE

14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

3

Etykieta(-y) zagrożenia: 3

Numer rozpoznawczy
zagrożenia:

Kod ograniczenia dla
transportu tunelami:

E

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3269 14.4. Grupa pakowania: III

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

POLYESTER RESIN KIT 14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

3

Etykieta(-y) zagrożenia: 3

Transport w statkach-
cysternach:

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3269 14.4. Grupa pakowania: III

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

POLYESTER RESIN KIT 14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

3 Nazwa(-y) substancji
niebezpiecznej dla
środowiska:

Etykieta(-y) zagrożenia: 3

EmS: F-E, S-D IMDG Code segregation
group:

- Żaden -
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Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): 3269 14.4. Grupa pakowania: III

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

POLYESTER RESIN KIT 14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

3

Etykieta(-y) zagrożenia: 3

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Inne informacje: Została przeprowadzona nie ocena bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Uwagi dostawcy: W przypadku mieszania dwóch składników należy sprawdzić karty charakterystyki obu tych
substancji. Przed uzyciem nalezy przeczytac te karte bezpieczenstwa. Zmiany sa
dokonywane w punkcie: 1, 16.

Data: 2017-03-13

Lista istotnych zwrotów H

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Język dokumentu: PL
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