
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Hard Head Betvätska 1L

Numer artykułu

Numer artykułu Opis

004476

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowania: Odczynniki do trawienia metali

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor

Spółka: Jula AB

Adres: Box 363

Kod pocztowy: 532 24

City: Skara

Kraj: SZWECJA

E-mail: info@jula.pl

Telefon: +46 (0)511 24600

Kontakt:   Dział Obsługi Klienta: Tel. 22 338 88 88 (Pn.-Pt. 9-17)

Strona główna: www.jula.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP-klasyfikacja: Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319

Najpoważniejsze szkodliwe
skutki:

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy
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Hasła ostrzegawcze: Uwaga

Zawiera

Substancja: kwas fosforowy(V) 21,25 %

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H)

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (P)

P102 Chronić przed dziećmi.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

P301/310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/…

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

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.

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

kwas
fosforowy(V) ...
 %

7664-38-2 231-633-2
01-2119485924-
24-xxxx

  21,25% Skin Corr. 1B;H314

Pełny tekst zwrotów H znajduje się w punkcie 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: W przypadku objawów obrazenia wyniesc na swieze powietrze. Stale obserwowac
poszkodowanego. Postarac sie o opieke medyczna jesli utrzymuje sie jakakolwiek
dolegliwosc.

Spożycie: Dokladnie wyplukac usta woda. Wypic kilka szklanek wody lub mleka. Nie wywolywac
wymiotów. #Not translated#

Kontakt ze skórą: Przeplukac natychmiast duza iloscia wody. Usunac skazona odziez. Postarac sie o opieke
medyczna jesli utrzymuje sie jakakolwiek dolegliwosc.

Kontakt z oczami: Zdjac soczewki kontaktowe. #Not translated# #Not translated#

Ogólne: W kazdym stanie jezeli istnieja watpliwosci, zasiegnij porady lekarza. Podczas wizyty (u)
lekarza pokazać kartę charakterystyki lub etykietę.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Zob punkt 11.

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

Upewnić się, że personel medyczny jest świadomy obecności materiału i podejmie środki ostrożności w celu własnej ochrony.
Złagodzić objawy.
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Produkt nie jest bezpośrednio zapalny. Stosować środki gaśnicze właściwe dla danego
otoczenia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Usunąć zbiorniki z zagrożonego obszaru, jeśli nie jest to niebezpieczne. Unikać wdychania oparów i spalin – wyjść na świeże
powietrze. W przypadku ryzyka narażenia na kontakt z oparami lub gazami spalinowymi, należy nosić zintegrowany aparat
oddechowy.

Inne informacje: #Not translated# #Not translated# Zgliszcza oraz wode uzyta do gaszenia uprzatnac
zgodnie z miejscowymi przepisami.

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:

Stosowac srodki ochrony osobistej. (w sekcji  8).

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegac wyciekom do scieków, ciagów wodnych. Duze wycieki moga przyniesc negatywne skutki w srodowisku wodnym z
powodu lokalnego obnizenia pH. #Not translated# Po zastosowaniu obojetnego absorbentu (piach, wermikulit itp.) umiescic w
odpowiednim pojemniku. Zbiorniki z zebranym wyciekiem musza byc prawidlowo etykietowane z podaniem zawartosci i symboli
zagrozenia.

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

Splukac do czysta duza iloscia wody. Ostroznie - mozliwosc sliskich powierzchni.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Instrukcje dotyczące postępowania z odpadami opisano w sekcji 13.

Inne informacje: Zbiorniki z zebranym wyciekiem musza byc prawidlowo etykietowane z podaniem zawartosci
i symboli zagrozenia.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikac zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosowac srodki ochrony osobistej. (w sekcji  8). Nalezy udostepnic srodki do
przemywania oczu. Nie mieszac produktu z innymi substancjami lub produktami nie bedac pewnym, ze jest to pozbawione
ryzyka.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności

#Not translated# Przechowywac w oryginalnym pojemniku. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Nie przechowywac
razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat. Przechowywac powyzej temperatury krzepniecia.
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zob punkt 1.2

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

kwas
fosforowy(V) ... %

NDS 1

kwas
fosforowy(V) ... %

NDSCh 2

kwas
fosforowy(V) ... %

NDSP

NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie NDSP = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NDSCh = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

Inne informacje: Zawiera substancje, dla której podana zostala dopuszczalna w aspekcie higieny wartosc
graniczna.

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki
kontroli:

Unikac bezposredniego kontaktu. Zapewnic oczomyjki.

Środki ochrony osobistej,
ochrona oczu/twarzy:

W przypadku ryzyka rozpryskania lub bezposredniego kontaktu trzymac powieki zamkniete.

Środki ochrony osobistej,
ochrona skóry:

W razie potrzeby odziez ochronna.

Środki ochrony osobistej,
ochrona dłoni:

Rekawice ochronne musza byc stosowane przy ryzyku bezposredniego kontaktu lub
rozprysku. Zalozyc rekawice ochronne z nastepujacego materialu: Kauczuk nitrylowy lub
PCW.

Środki ochrony osobistej,
ochrona dróg oddechowych:

#Not translated#

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Parametr Wartość/jednostka

Postać Ciecz.

Kolor Bezbarwny.

Zapach Bezwonny.

Rozpuszczalność Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalny

Właściwości wybuchowe Brak danych

Właściwości utleniające Brak danych

Parametr Wartość/jednostka Uwagi

pH (roztwór) Brak danych

pH (koncentrat) ~ 1

Temperatura topnienia Brak danych

Temperatura krzepnięcia Brak danych
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Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

Brak danych

Temperatura zapłonu Brak danych

Szybkość parowania Brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) Brak danych

Granice zapalności Brak danych

Granice wybuchowości Brak danych

Prężność par Brak danych

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  1100 kg/m³

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

10.4. Warunki, których należy unikać

Nieznane.

10.5. Materiały niezgodne

Silne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra - droga
pokarmowa:

Moze powodowac pieczenie w ustach i w gardle. Moze draznic blone sluzowa organów
trawienia.

Toksyczność ostra - po
narażeniu inhalacyjnym:

Wdychanie aerozoli moze powodowac podraznienie górnych dróg oddechowych. Opary i
mgla moga powodowac piekacy ból w nosie i gardle, a takze kichanie i kaszel.

Działanie żrące/drażniące na
skórę:

Dziala drazniaco na skóre.
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Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy:

Dziala drazniaco na oczy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie przewiduje sie bioakumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

#Not translated#

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dokonano żadnej oceny.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Wyrzucanie do akwenów moze obnizac pH, co moze wplywac negatywnie na organizmy wodne.

Inne informacje

Dane ekotoksykologiczne dostepne jedynie dla substratów. Zapobiegac wyciekom do systemu kanalizacyjnego, ciagów
wodnych lub do ziemi.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Resztki zastosowanego produktu, których nie da sie uzyc ponownie, traktowac jako odpady niebezpieczne.

Kategoria odpadów: Kod jest tylko wniosek, uzytkownik wybierze odpowiedni kod. 06 01 04* Kwas fosforawy i
fosforowy. 07 06 99  Inne nie wymienione odpady 20 01 29* Detergenty zawierajace
substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy. 14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

Nie dotyczy. 14.5. Zagrożenia dla
środowiska:

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

Nie dotyczy.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

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

Inne informacje: Nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
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15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Inne informacje: Nie oceniono bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Uwagi dostawcy: SDS jest oparte na dostepnych danych na dzien wydania.

Lista istotnych zwrotów H

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

Język dokumentu: PL
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