
Karta charakterystyki jest zgodna z 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)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PODPAŁKA DO GRILLA

20.06.2018

20.06.2018

PODPAŁKA DO GRILLA

Luktfrie poser til grill, peis og andre steder med flamme.

Nie mieszaj produktu z innymi chemikaliami bez konsultacji z producentem.

Clean Flame AS

Hvamstubben 17

2013

SKJETTEN

Norwegia

+47 67 90 71 50

+47 67 90 71 51

post@cleanflame.no

www.cleanflame.no

NO 996004341

Katharina Bjerke

Telefon: +48 42 25 38 400
Opis: Biuro do spraw Substancji Chemicznych

Telefon: 112

Data wydania

Data wersji

Nazwa produktu

Zastosowanie substancji/
preparatu
Zastosowania odradzane

Nazwa firmy

Adres pocztowy

Kod pocztowy

Nazwa miejscowości

Kraj

Telefon

Faks

E-mail

Strona www

Nr przedsiębiorstwa

Osoba kontaktowa

Telefon alarmowy
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń (CLP)

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość
Węglowodory, C10-C13,
n-alkany, izoalkany,
cykliczne, <2% związki
aromatyczne

Nr EC: 918-481-9
Nr rej. REACH:
01-2119457273-39-xxxx

Asp. tox. 1; H304
EUH 066

81,2 %

Opis: Telefon alarmowy

Usługi 24-godzinne.

Asp. tox. 1; H304

Pełny tekst klasyfikacji – rozdział 16 (1272/2008 / EC)

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% związki aromatyczne 81,2
%

Niebezpieczeństwo

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Elementy oznakowania mogą być usunięte zgodnie z sekcją 1.3.4. w CLP 1272/2008,
ze względu na formę, w jakiej jest wprowadzany do obrotu.

Brykiet cynowy do grilla według EN 1860-3: Brykiety cynowe spełniające wymagania
EN 1860-3: 2003.
Rozpocznij grillowanie, gdy worki do gotowania zostaną całkowicie spalone i pokryte
warstwą popiołu!
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
UWAGA! Nie używaj alkoholu ani gazu do ponownego zapłonu lub zapalenia ognia!
UWAGA! Używaj tylko zębów zgodnych z europejską normą dla iskier (EN 1860-3)!

Ten produkt nie jest sam w sobie i nie zawiera PBT ani vPvB.

Produkt może uwalniać łatwopalne opary. Skumulowana para może wybuchnąć w
kontakcie ze źródłem zapłonu. Produkt może gromadzić ładunki elektrostatyczne, które
mogą powodować wyładowanie elektryczne.

Identyfikator – komentarze

Klasyfikacja wg (WE) nr
1272/2008 (CLP)
Dodatkowe informacje dot.
klasyfikacji

Kompozycja na etykiecie

Hasła ostrzegawcze

Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia

Uzupełniające informacje na
etykiecie

CLP - Szczególne przepisy
dotyczące opakowań

PBT / vPvB

Inne zagrożenia
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

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

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produktet inneholder ikke urenheter eller tilsetningsstoffer som kan påvirke produktets
merking og klassifisering i henhold til forskrift nr. 1272/2008 / EF (CLP) i de angitte
konsentrasjonsområdene. Produkt zawiera żywicę. Żywica jest mieszaniną polimerów
mocznika i formaldehydu w roztworze wodnym.
Produkt nie zawiera żadnych zanieczyszczeń ani dodatków, które mogą wpływać na
etykietowanie i klasyfikację produktu zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 / WE
(CLP) w określonych zakresach stężeń.

Pełny tekst klasyfikacji – rozdział 16 (1272/2008 / EC)

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem w sprawie dyskomfortu, podrażnienia lub
innych trwałych objawów. Nigdy nie podawaj niczego do zjedzenia lub picia osobie

Zapewnij świeże powietrze, ciepło i odpoczynek. W razie dyskomfortu zwrócić się o
pomoc lekarską. Zapewnić sztuczne oddychanie metodą usta-usta (usta-usta).

Oczyść zanieczyszczoną skórę, a następnie spłucz dużą ilością wody i mydła. Zdjąć
zanieczyszczoną odzież. Zasięgnąć pomocy medycznej, jeśli wystąpi dyskomfort.

Przemywać oczy dużą ilością wody przez 15 minut i do górnych i dolnych powiek. Usuń
soczewki kontaktowe, jeśli można to łatwo zrobić. Kontynuuj płukanie. Zasięgnąć
pomocy medycznej, jeśli wystąpi dyskomfort

NIE wywoływać wymiotów. Upewnij się, że dana osoba jest spokojna. Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

We wszystkich przypadkach wątpliwości lub jeśli objawy utrzymują się, należy
skonsultować się z lekarzem. Połknięcie może doprowadzić do zgonu, jeśli dojdzie do
dróg oddechowych. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub
pękanie skóry.

Fare for permanent skade på kroppen hvis førstehjelpen ikke starter umiddelbart.
Nødvendig medisinsk behandling. Sørg for at det medisinske personalet er informert
om materialet og at de tar de nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv. Ved
medisinsk hjelp skal en beholder og / eller etikett gjøres tilgjengelig.

Proszek, pianka, piasek, dwutlenek węgla (CO2), mgła wodna.

Nie używać wody pod ciśnieniem do gaszenia.

Opis mieszaniny

Komentarze o komponen-
tach

Ogólne

Wdychanie

Kontakt ze skórą

Kontakt z oczami

Połykanie

Ogólne objawy lub skutki

Inne informacje

Właściwe środki gaśnicze

Nieprawidłowe środki
gaśnicze
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5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska

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

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

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

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Produkt jest łatwopalny. Skumulowana para może wybuchnąć w kontakcie ze źródłem
zapłonu. Produkt może gromadzić ładunki elektrostatyczne, które mogą powodować
wyładowanie elektryczne.

W trakcie spalania mogą powstawać niebezpieczne produkty: dwutlenek węgla. Unikaj
wdychania produktów spalania, ponieważ mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
Produkt może uwalniać łatwopalne opary.

Wspólne urządzenie dla pożarów chemicznych.

Strażacy powinni nosić odpowiedni sprzęt ochronny i samodzielny aparat oddechowy z
pełną maską na twarz.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą być chłodzone
wodą i jeśli to możliwe, usuwane z obszaru zagrożenia. Powierzchnie narażone na
ogień są chłodzone poprzez rozpylanie wody z bezpiecznej odległości. W celu
rozpylenia oparów użyć rozpylonej wody. Nie dopuścić do przedostania się wody do
kanalizacji i cieków wodnych. Woda z gaszenia pożarów jest traktowana jako odpady
niebezpieczne i gromadzona w oddzielnych pojemnikach.

Ogranicz dostęp dla nieuprawnionych osób, aby oczyścić obszar kompletnie. Usuń
ewentualne źródła zapłonu, np. ciepło, otwarty ogień, iskry. Zakaz palenia! Nie dotykaj
rozlanego produktu ani nie przechodź przez niego.

Używać wyposażenia ochronnego zgodnie z opisem w punkcie 8. Okulary z osłoną
boczną. Rękawice ochronne przeciw chemikaliom i mikroorganizmom.

Używać wyposażenia ochronnego zgodnie z opisem w rozdziale 8. Patrz punkt 5

Zapobiegać zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gleby. Jeśli produkt
zanieczyszcza jeziora, rzeki lub kanalizację, poinformuj odpowiednie władze zgodnie z
lokalnymi przepisami. Odpowiednie władze mogą obejmować: Straż Pożarną (110) lub
Dyrekcję ds. Środowiska.

Rozcieńczyć parę strumieniem wody. Zabezpiecz uszkodzone opakowanie. Produkt
musi być zmontowany mechanicznie. Zebrany produkt jest umieszczany w pojemniku
zastępczym i dostarczany do ponownego użycia lub utylizacji.

Dalsze przetwarzanie odpadów – patrz sekcja 13.

Ryzyko pożaru i wybuchu

Niebezpieczne produkty
spalania

Procedury przeciwpożarowe

Specjalny sprzet ochronny
dla strażaków

Inne informacje

Środki ochrony osobistej

Sprzęt ochronny

Dla osób udzielających po-
mocy

Środki bezpieczeństwa doty-
czące środowiska

Sprzątanie

Inne instrukcje
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Ochronne środki bezpieczeństwa

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

Warunki bezpiecznego przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

Znaki związane z bezpieczeństwem

Nie opróżniać do kanalizacji. Unikać wdychania oparów. Unikaj przedłużonego lub
powtarzającego się kontaktu ze skórą. Należy postępować zgodnie ze zwykłymi
środkami ostrożności dotyczącymi postępowania z chemikaliami. Używać wyposażenia
ochronnego zgodnie z opisem w części 8.

Unikaj źródeł zapłonu i iskier.

Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu
pracy.

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed
źródłami ciepła i zapłonu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Przechowywanie w temperaturze pokojowej.

Unikać kontaktu z utleniaczami i mocnymi kwasami.

Etykietę należy przechowywać w zamkniętym pojemniku z nalepką zgodną z
obowiązującymi przepisami.

Luktfrie poser til grill, peis og andre steder med flamme.

Brak danych dla samego produktu. W rozporządzeniu nie określono wartości
granicznych zmian w regulacjach dotyczących wartości narażenia i wartości
granicznych dla czynników fizycznych i chemicznych w środowisku pracy, a także grup
zakaźnych czynników biologicznych (rozporządzenie w sprawie działań i wartości
graniczne)

Przemieszczanie

Środki zapobiegające
pożarowi
Rady dotyczące ogólnej
higieny w miejscu pracy

Magazynowanie

Warunki, których należy
unikać

Środki techniczne i warunki
przechowywania

Zastosowania specjalne

Inne informacje dotyczące
wartości progowych

PODPAŁKA DO GRILLA - Wersja 1 Strona 5 z 12

Ten dokument powstał przy użyciu programu Eco Publisher (EcoOnline). Data wersji 20.06.2018



Środki ostrożności, aby zapobiegać narażeniu

Ochronę oczu lub twarzy

Ochronę rąk

Ochronę skóry

Ochronę dróg oddechowych

Higiena / środowiskowy

Kontrola narażenia

Zapewnić dostęp do sprzętu do ochrony oczu w miejscu pracy. Należy postępować
zgodnie ze zwykłymi środkami ostrożności dotyczącymi postępowania z chemikaliami.
Użyj sprzętu ochronnego, jak określono poniżej.

Nosić szczelne okulary ochronne i / lub maskę ochronną na ryzyko kontaktu.

Opis: Okulary ochronne z boczną osłoną
Odniesienie do odpowiedniego standardu: EN 166

Użyj zatwierdzonych rękawic. Określony materiał, z którego wykonane są rękawice,
sugerowany jest po przeglądzie poszczególnych substancji w produkcie i znanych
przewodnikach dla rękawic..

Nitryl.

Wartość: > 8 godzin(a/y)

Opis: Używaj rękawic odpornych na chemikalia zgodnie z normą EN 374: Rękawice
ochronne przeciw chemikaliom i mikroorganizmom. UWAGA: Przy wyborze rękawic
należy wziąć pod uwagę rodzaj pracy, czas użytkowania, wszystkie odpowiednie
warunki w miejscu pracy, takie jak: inne używane chemikalia, wymagania fizyczne
(ochrona przed nacięciem / sztywnością, starannością, ochroną termiczną),
potencjalna reakcja na materiały rękawicowe, jak również instrukcje / specyfikacje od
dostawcy rękawic.

Ocieplane ubrania, buty i fartuchy w zależności od prawdopodobnej ekspozycji lub
wymagane przez przepisy pracy.

Zwykle nie jest to konieczne.

W szczególnych przypadkach stosować ochronę dróg oddechowych.

Typ maski: Maska z filtrem.
Typ aparatu filtracyjnego: A

Zwykle nie jest to konieczne.

Umyć i oczyścić ciało i odzież po pracy. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić ani
nie pociągać nosem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i oczyścić przed ponownym
użyciem. Myć ręce i twarz przed przerwami i po pracy z produktem.

Zastosowane techniczne
środki kontroli

Odpowiednia ochrona oczu

Środki ochrony oczu

Odpowiedni typ rękawiczek

Odpowiednie materiały

Czas przebicia

Sprzęt do ochrony rąk

Odpowiednia odzież ochron-
na

Uwaga dotycząca ochrony
skóry

Czynności wymagające
ochrony dróg oddechowych
Zalecane środki ochrony
dróg oddechowych

Środki ochrony dróg odde-
chowych, uwagi

Specjalne środki higieniczne
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Pracodawca musi zapewnić sprzęt ochrony osobistej, który pasuje do rodzaju pracy i
spełnia wszystkie wymagania, w tym konserwację i czyszczenie.

Osobiste wyposażenie ochronne powinno zostać wybrane zgodnie z normą CEN i we
współpracy z dostawcą środków ochrony indywidualnej.

Substancja stała w plastikowej torbie

Biała

Slaby

Uwagi: Nie określono.

Uwagi: Nie określono.

Uwagi: Nie określono.

Wartość: 175 -235 °C
Metoda: ISO 3405
Uwagi: Temperatura wrzenia.

Wartość: 347 -455 °C
Metoda: ISO 3405
Uwagi: Zakres temperatury wrzenia.

Wartość: > 60 °C

Wartość: 191
Metoda: DIN 53170
Uwagi: (EtEt = 1)

Brennbart.

Wartość: 0,6 vol%

Wartość: 0,7 vol%

Wartość: 0,38 hPa
Temperatura: 20 °C

Uwagi: Nie określono.

Wartość: 0,8

Wartość: 800 kg/m³
Metoda: ISO 12185
Temperatura: 15 °C

Środek: woda
Uwagi: Nierozpuszczalny.

Uwagi: Nie dotyczy.

Kontrola narażenia i środki
ochrony indywidualnej, infor-
macje dodatkowe
Środki kontroli narażenia,
uwagi

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

pH

Punkt topnienia / zakres top-
nienia
Temperatura krzepnięcia

Punkt wrzenia

Punkt zapłonu

Tempo parowania

Palność (ciała stałego,
gazu):
Dolna granica wybuchowoś-
ci z jednostką miary
Górna granica wybu-
chowowści z jednostką mi-
ary
Prężność par

Gęstość par

Ciężar właściwy

Gęstość

Rozpuszczalność

Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda
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9.2. Inne informacje

Inne właściwości fizycne i chemiczne

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Wartość: > 230 °C
Metoda: ASTM E 659
Uwagi: Podana temperatura może być znacznie niższa w szczególnych warunkach,
przy wolnym utlenianiu rozprowadzanego materiału.

Wartość: < 20 mm2/s
Metoda: ASTM D 445
Temperatura: 40 °C

Nie określono.

Nie określono.

Niniejsza karta charakterystyki zawiera wyłącznie informacje dotyczące
bezpieczeństwa i nie zastępuje informacji o produkcie ani specyfikacji produktu.

Reaguje z czynnikami utleniającymi i silnymi kwasami.

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i zalecany.

Nie ma niebezpiecznych reakcji.

Chronić przed gorącem, iskrami i źródłami zapłonu.

Unikać kontaktu z utleniaczami i mocnymi kwasami.

Brak niebezpiecznych produktów rozkładu w normalnych warunkach i w zalecanym
stosowaniu.

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% związki aromatyczne

Rodzaj toksyczności: Ostre

Zapalność spontaniczna

Lepkość

Właściwości wybuchowe

Właściwości utleniające

Uwagi

Reaktywność

Stabilność

Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

Warunki, których należy
unikać

Czynniki, których należy
unikać

Niebezpieczne produkty roz-
padu

Komponent

Toksyczność ostra
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Inne informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Działanie sprawdzone: LD50
Droga narażenia: Doustnie
Metoda: OECD 401
Wartość: > 5000 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: Szczur

Rodzaj toksyczności: Ostre
Działanie sprawdzone: LD50
Droga narażenia: Przez skórę
Metoda: OECD 402
Wartość: > 2000 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: Królik

Rodzaj toksyczności: Ostre
Działanie sprawdzone: LC50
Droga narażenia: Wdychanie.
Metoda: OECD 403
Okres trwania: 4 godzin(a/y)
Wartość: > 5000 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: Szczur

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

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Może powodować suchą lub popękaną skórę. Powtarzające się narażenie może
powodować podrażnienie skóry.

Może powodować podrażnienie oczu.

Połknięcie może doprowadzić do zgonu, jeśli dojdzie do dróg oddechowych. Małe ilości
produktu mogą wywoływać chemiczne zapalenie płuc lub obrzęk płuc.

Połknięcie może doprowadzić do zgonu, jeśli dojdzie do dróg oddechowych.

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% związki aromatyczne

Rodzaj toksyczności: Ostre
Wartość: > 1000 mg/l
Czas ekspozycji: 96 godzin(a/y)
Gatunek: pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)
Metoda: OECD 203
Uwagi: LL0

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% związki aromatyczne

Rodzaj toksyczności: Ostre
Wartość: > 1000 mg/l
Czas ekspozycji: 72 godzin(a/y)
Gatunek: Mikroalg (Pseudokirchneriella subcapitata)
Metoda: OECD 201

Ocena toksyczności ostrej,
klasyfikacja
Wdychanie

Kontakt ze skórą

Kontakt z oczami

Połykanie

Ocena zagrożenia aspiracją,
klasyfikacja

Komponent

Ostra toksyczność wodna,
ryby

Komponent

Ostra toksyczność wodna,
algi
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12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Uwagi: ErL50

Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% związki aromatyczne

Rodzaj toksyczności: Ostre
Wartość: > 1000 mg/l
Czas ekspozycji: 48 godzin(a/y)
Gatunek: Daphnia magna
Metoda: OECD 202
Uwagi: EL0

Produkt nie powinien być oznaczony jako niebezpieczny dla środowiska zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Nie wyklucza to faktu, że przypadkowe większe emisje lub
często powtarzane mniejsze emisje mogą mieć szkodliwy lub zakłócający wpływ na
środowisko.

Łatwo ulega rozkładowi w powietrzu.

Wartość: 80 %
Okres testowania: 28 dzień/dni

Nie należy oczekiwać bioakumulacji, produkt ulega biodegradacji.

Nierozpuszczalny w wodzie, nie mobilny w glebie

Wartość: 0,0249 N/m
Metoda: EN 14370
Temperatura: 25 °C

Ten produkt nie jest sam w sobie i nie zawiera PBT.

Ten produkt nie jest sam w sobie i nie zawiera vPvB.

Brak dostępnych informacji.

Zniszcz zgodnie z lokalnymi przepisami.

Umowa o utylizacji odpadów z gminą / kierownikiem ds. Środowiska / Dyrekcją ds.
Środowiska. Konwencje dotyczące usuwania odpadów.

Nie wystawiaj na działanie środowiska. Nieoczyszczone opakowanie jest odrzucane

Komponent

Ostra toksyczność wodna,
skorupiaki

Ekotoksyczność

Opis trwałości i degradowal-
ności
Biodegradowalność

Potencjał bioakumulacyjny

Mobilność

Napięcie powierzchniowe

Wynik oceny właściwości
PBT
Wyniki oceny vPvB

Inne niesprzyjające skutki,
uwagi

Określ właściwy sposób
usunięcia
Krajowa grupa odpadów

Inne informacje
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

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

Dodatkowe informacje.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

jako produkt.

Nie

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Ikke aktuelt.

Nie dotyczy.

Zobacz rozdział 12.

Zobacz rozdział 10/11. Podczas przeładunku należy stosować środki ochrony
indywidualnej – patrz rozdział 8.

Nie ma żadnych wymagań ani ograniczeń dotyczących transportu produktu; ani w
drodze (ADR, RID), Sea (IMDG) ani w powietrzu (ICAO).

Rozporządzenie w sprawie wartości działania i wartości granicznych dla czynników
fizycznych i chemicznych w środowisku pracy i grupach zakaźnych dla czynników
biologicznych. Ostatnio zmienione rozporządzeniem
22 grudnia 2014 r., 1885 r. Lista priorytetowa / Wyjątek Lista / Biała. Producent /
importer. Niebezpieczne przepisy dotyczące odpadów (2009). Rozporządzenie Komisji
(UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. (ATP5). ECHA (Europejska Agencja
Chemikaliów) Baza danych magazynów C & L. ADR / RID 2017 – Przepisy zmieniające
przepisy dotyczące transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008. Rozporządzenie Komisji (UE)

Produkty niebezpieczne

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Szczególne środki os-
trożności dla użytkowników

Dodatkowe informacje.

Referencje (przepisy prawa/
regulacje)
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

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).

Nie

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki nie powinny być traktowane jako
własna ocena ryzyka użytkownika. Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za
przestrzeganie wszystkich lokalnych środków ostrożności i przepisów.

Informacje opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Karta charakterystyki
opisuje produkty spełniające wymogi bezpieczeństwa.

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Asp. tox. 1; H304

Przed użyciem należy przeczytać niniejszą kartę bezpieczeństwa.

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa został sporządzony zgodnie z naszą
aktualną wiedzą, przepisami polski Informacjami od producenta. Ponieważ środowisko
pracy użytkownika jest poza naszą kontrolą, na użytkowniku spoczywa obowiązek
podjęcia niezbędnych środków ostrożności. Obowiązkiem indywidualnego odbiorcy jest
upewnienie się, że informacje podane w tej karcie charakterystyki są odczytywane i
rozumiane przez każdego, kto używa, przetwarza, wyrzuca lub w jakikolwiek sposób
kontaktuje się z produktem. Ten produkt powinien być używany wyłącznie w celu, do
którego jest przeznaczony i zgodnie z określonymi instrukcjami. Informacje dotyczą
wyłącznie materiałów określonych w niniejszym dokumencie i nie dotyczą żadnego
innego materiału ani żadnej formy przetwarzania.

1

Ocena Bezpieczeństwa
Chemicznego została wyko-
nana
Ocena Bezpieczeństwa
Chemicznego

Dodatkowe informacje
prawne

Lista odpowiednich zwrotów
H (Sekcje 2 i 3).

Klasyfikacja wg (WE) nr
1272/2008 (CLP)
Porady szkoleniowe

Dodatkowe informacje

Wersja
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