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1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi�biorstwa 
1.1 Identyfikacja mieszaniny 
 
Nazwa handlowa    
JEDYNKA® 

 DO DREWNA I METALU MAT 
  
JEDYNKA® 

 DO DREWNA I METALU MAT jest niskoaromatyczn� emali� alkilow� matow�. 
 
1.2 Identyfikacja producenta/dystrybutora 
 
Producent   TIKKURILA POLSKA S.A.    
Adres:    ul. Mo�cickiego 23           
   39-200 D�bica     
Tel:    + 48 14 6805 600                          
Fax:            + 48 14 6805 601          
e-mail:   pj@tikkurila.com                 
Telefon awaryjny  +48 14 637 26 66 czynny cał� dob� 
 
2. Identyfikacja zagro�e� 

 
Zawiera oksym butan-2-onu i sól  kobaltow� . Mo�e powodowa� wyst�pienie reakcji alergicznej  Powtarzaj�ce si� 
nara�enie mo�e powodowa� wysuszanie lub p�kanie skóry.  
Produkt nie jest klasyfikowany z jako szkodliwy ze zwrotem R65 Działa szkodliwie; mo�e powodowa� 
uszkodzenie płuc w przypadku połkni�cia, z uwagi na to �e lepko�� produktu mierzona kubkiem wpływowym ISO 
3mm jest wi�ksza ni� 30 s. 

 
3. Skład / informacja o składnikach 
 

 
Numer WE Numer CAS % wagowy Klasyfikacja  

Niskowrz�ca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem*) 

265-150-3 64742-48-9 15 - 30 Uwaga P*) 
Uwaga H 
R10 
Xn; R65 
R66 

Frakcja naftowa – niespecyfikowana*) 
 

265-149-8 64742-47-8 < 2,0 Uwaga P*) 
Uwaga H 
Xn; R65 

Ksylen 215-535-7 1330-20-7 
 

< 2 R10 
Xn; R20/21 
Xi; R38 

Oksym butan-2-onu 202-496-6 96-29-7 < 0,5 Carc. Cat. 3; R40 
Xn; R21   
Xi; R41   
R43 
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Numer WE Numer CAS % wagowy Klasyfikacja  

Sól kobaltowa (II) alifatycznych 
kwasów tłuszczowych o długo�ci 
ła�cucha od C6 do C19 

205-250-6 136-52-7 < 0,3 Xn; R22 
Xi; R38 
R43 
N; R51/53 

*) Rozpuszczalnik nie jest klasyfikowany z przypisanym zwrotem R45, poniewa� zawiera benzen w ilo�ci  mniejszej od 0,1%. 
 
4. Pierwsza pomoc 
Zatrucie inhalacyjne 
Wyprowadzi� zatrutego z miejsca nara�enia lub zapewni� dopływ �wie�ego powietrza, zapewni� spokój w 
dowolnej pozycji, przykry�. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowa� sztuczne 
oddychanie. Wezwa� lekarza. 
Ska�enie skóry 
Zdj�� zabrudzon� odzie�, zanieczyszczon� skór� umy� dokładnie du�� ilo�ci� wody z mydłem.  
Ska�enie oczu 
Płuka� oczy przez co najmniej 10 minut du�a ilo�ci� czystej, bie��cej wody, trzymaj�c szeroko rozsuni�te 
powieki. Unika� silnego strumienia wody ze wzgl�du na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Wezwa� 
lekarza. 
Zatrucie drog� pokarmow�  
Natychmiast wezwa� lekarza. Zapewni� poszkodowanemu spokój. Nie wywoływa� wymiotów. Wypi� dwie 
szklanki wody lub mleka w celu rozcie�czenia. W przypadku pojawienia si� wymiotów, nale�y trzyma� głow� 
schylon� poni�ej bioder co umo�liwi unikni�cie zachły�ni�cia. 
 
5. Post�powanie w przypadku po�aru 
 
Zalecane �rodki ga�nicze : proszki ga�nicze, piany lub rozproszone pr�dy wodne. 
�rodki ga�nicze niedozwolone ze wzgl�dów bezpiecze�stwa: zwarty strumie� wody. 
Mały po�ar : gasi� ga�nic� proszkow� lub �niegow�  
Du�y po�ar : zaalarmowa� o po�arze, z obszaru usun�� wszystkie osoby nie bior�ce udziału w akcji ratowniczej, 
w razie potrzeby zarz�dzi� ewakuacj�, wezwa� ekipy ratownicze - Stra� Po�arn� i Policj� Pa�stwow�, stosowa� 
odzie� i sprz�t ochronny, pal�ce si� zbiorniki lub rozlewiska gasi� pian� lub pr�dami wodnymi rozproszonymi: 
nigdy nie nale�y stosowa� zwartych strumieni wody.  
Zbiorniki nara�one na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzi� wod� z bezpiecznej odległo�ci: je�li to 
mo�liwe, usun�� je z obszaru zagro�enia. 
Nie nale�y pozwoli� aby �cieki pozostałe po gaszeniu ognia dostały si�  do kanalizacji lub uj�cia wody. 
Nietypowe niebezpiecze�stwo po�aru i eksplozji: Produkt łatwopalny. Istnieje mo�liwo�� reakcji  
auto-utlenienia z wytworzeniem wystarczaj�cej ilo�ci ciepła do zapłonu, je�li produkt zostanie rozproszony (w 
postaci cienkiej warstwy) lub zaabsorbowany na materiale porowatym lub włóknistym. 
�rodki ochrony indywidualnej dla stra�aków 
Stosowa� certyfikowane indywidualne �rodki ochrony dróg oddechowych, wyposa�one w niezale�ny od 
otaczaj�cych warunków pobór powietrza. 
Pozostałe informacje 
Sucha powłoka mo�e w ograniczonych warunkach, przyczyni� si� do rozprzestrzenienia płomieni oraz 
wytworzenia dymu w strefie ognia. 
 
6. Post�powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do �rodowiska  
Zalecenia ogólne 
Zawiadomi� otoczenie o awarii, usun�� z obszaru zagro�enia wszystkie osoby nie bior�ce udziału w likwidowaniu 
awarii, w razie potrzeby wezwa� ekipy ratownicze Stra�y Po�arnej. 
Unika� kontaktu z uwalniaj�c� si� ciecz�: stosowa� r�kawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, 
okulary ochronne w szczelnej obudowie. 
Zalecenia szczegółowe 
Usun�� 	ródła zapłonu (ugasi� otwarty ogie�, ogłosi� zakaz palenia i u�ywania narz�dzi iskrz�cych), 
zabezpieczy� zbiorniki przed nagrzaniem, pary rozcie�cza� rozproszonym strumieniem wody; o ile to mo�liwe 
zlikwidowa� wyciek (zamkn�� dopływ cieczy, uszczelni�, uszkodzone opakowanie umie�ci� w opakowaniu 
awaryjnym); miejsce gromadzenia si� cieczy obwałowa�; zebrane du�e ilo�ci cieczy odpompowa�; małe ilo�ci 
rozlanej cieczy przysypa� niepalnym materiałem chłonnym, zebra�, skierowa� do zniszczenia zgodnie z 
obowi�zuj�cym prawem lokalnym. 
Zabezpieczenie �rodowiska 
Zabezpieczy� studzienki �ciekowe. W przypadku ska�enia wód powiadomi� odpowiednie władze. 
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Uwaga! Istnieje mo�liwo�� samozapłonu w przypadku materiałów porowatych nas�czonych tym 
produktem. Ten rodzaj odpadów nale�y zebra� i przechowywa� np. w wodzie zanim zostan� spalone lub 
unieszkodliwione. 
 
7. Post�powanie z mieszanin� i jej magazynowanie. 
 
Obchodzenie si� z mieszanin� 
Zapobieganie zatruciom: podczas stosowania nie je��, nie pi�, unika� kontaktu z ciecz�, unika� wdychania par, 
przestrzega� zasad higieny osobistej, stosowa� odzie� i sprz�t ochronny, pracowa� w wentylowanym 
pomieszczeniu. 
Zapobieganie po�arom/wybuchom: wyeliminowa� 	ródła zapłonu - nie wykonywa� prac z otwartym ogniem, nie 
pali�, nie u�ywa� iskrz�cych narz�dzi i odzie�y z tkanin podatnych na elektryzacj�, chroni� zbiorniki przed 
nagrzaniem, instalowa� urz�dzenia elektryczne w wykonaniu przeciw wybuchowym. Nie opró�nia� do kanalizacji. 
Magazynowanie  
Przechowywa� w oryginalnych, wła�ciwie oznakowanych szczelnie zamkni�tych opakowaniach w magazynie 
cieczy palnych, wyposa�onym w instalacj� wentylacyjn� i elektryczn� w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
Opakowania chroni� przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzega� zakazu palenia, u�ywania otwartego 
ognia i narz�dzi iskrz�cych.  
 
8. Kontrola nara�enia / �rodki ochrony indywidualnej 
 
Post�powa� zgodnie z prawnymi uregulowaniami odno�nie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa w miejscu pracy: 
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy z pó	niejszymi zmianami  (Dz.U.03.169.1650, Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690). 

 
Normatywy higieniczne dla �rodowiska pracy wg Rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29.11.2002 roku w sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia w 
�rodowisku pracy z pó	niejszymi zmianami (Dz.U.02.217.1833, Dz.U.05.212.1769, Dz.U.07.161.1142, 
Dz.U.09.105.873, Dz.U.10.141.950).:  
 
 
ksylen      NDS    – 100 mg/m3: 
      NDSCh   – -  
benzyna do lakierów     NDS    – 300 mg/m3: 
      NDSCh   – 900 mg/m3 

 
NDS – najwy�sze dopuszczalne st��enie w �rodowisku pracy 
NDSCh – najwy�sze dopuszczalne st��enie chwilowe w �rodowisku pracy 
 

Unika� bezpo�redniego kontaktu mieszaniny ze skór� i oczami oraz wdychania par produktu. Produkt stosowa� 
w pomieszczeniach przy sprawnie działaj�cej wentylacji, je�eli jest to niezb�dne stosowa� �rodki ochrony dróg 
oddechowych ; natychmiast zdj�� zabrudzone mieszanin� ubranie i umy� zanieczyszczon� skór� wod� z mydłem 
; nie wolno spo�ywa� posiłków, pi� oraz pali� tytoniu podczas pracy z produktem z wyj�tkiem miejsc do tego 
przeznaczonych : my� dokładnie r�ce wod� z mydłem przed przerw� i po zako�czeniu pracy; je�eli jest to 
potrzebne zastosowa� krem do r�k. 

rodki ochrony osobistej, zapewniaj�ce wła�ciw� ochron� : 
-     r�k :  r�kawice ochronne z materiałów odpornych na działanie i przedostawanie si� 

rozpuszczalników 
-     skóry :  ubranie ochronne z materiałów odpornych na działanie i przedostawanie si� 

rozpuszczalników  
- dróg oddechowych : stosowa� przy sprawnie działaj�cej wentylacji; w przypadku niewystarczaj�cej wentylacji 

stosowa� �rodki ochrony dróg oddechowych. 
- oczy :   okulary ochronne  
 
9. Wła�ciwo�ci fizyczne i chemiczne  
 
9.1 Posta� fizyczna , barwa , zapach     

• Wzór chemiczny      : mieszania ró�nych zwi�zków 
• Stan skupienia      : ciekły 
• Barwa       : ró�ne kolory 
• Zapach      : benzyny 
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9.2 Temperatura wrzenia      : 150 0C - 2000C 
9.3 Rozpuszczalno�� w wodzie     : nierozpuszczalny 
9.4 G�sto�� produktu w 20 0C    : około  1,20 g/cm3 
9.5 Czas wypływu mierzony kubkiem ISO 3mm(ISO 2431:1993): > 30 s  
9.6 Czas wypływu mierzony kubkiem ISO 6mm(ISO 2431:1993): > 60 s  
9.7 Temperatura zapłonu      : powy�ej 250C 
9.8 Temperatura samozapłonu*)    : 2500C 
9.9 Granice wybuchowo�ci*) 

• Dolna       :  1,40 % obj�to�ciowych 
• Górna       :  7,6  % obj�to�ciowych 

9.10 Reaktywno��      :  produkt jest stabilny w zalecanych  
 warunkach magazynowania i stosowania 

 
Niskowrz�ca frakcja naftowa obrabiana wodorem *)  
 
10. Stabilno�� i reaktywno�� 
 
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach i przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem. 
Warunki których nale�y unika� :   - 	ródła zapłonu (otwarty ogie�, narz�dzia iskrz�ce),  

   nadmierne ogrzewanie mieszaniny  
Niebezpieczne reakcje :  - nie s� znane  
Niebezpieczne produkty rozkładu :    - dwutlenek w�gla i tlenek w�gla 
  
11. Informacje toksykologiczne 
Niskowrz�ca frakcja naftowa obrabiana wodorem (CAS 64742-48-9)  -LD50 doustnie szczur >2000mg/kg 
      LD50 w kontakcie ze skór�, królik >2000mg/kg 
      LC50 inhalacyjnie , szczur  >5000mg/kg /4h 
Drogi wchłaniania 
Drogi oddechowe, przewód pokarmowy, skóra 
Objawy zatrucia ostrego 
Pary działaj� dra�ni�co na oczy i układ oddechowy. Skoncentrowanie par powy�ej zalecanych warto�ci w miejscu 
pracy powoduje podra�nienie oczu i dróg oddechowych, działa narkotycznie.  
Po kontakcie ze skór�: długotrwały kontakt ze skór� mo�e powodowa� jej odtłuszczenie i wysuszenie.  
Po kontakcie z oczami : powoduje dolegliwo�ci oczu i ich zaczerwienienie, ból, łzawienie. 
 
12. Informacje ekologiczne 
 
Nie dopuszcza� do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych ani gleby. Unika� zrzutów do 
�rodowiska. Nie wprowadza� do kanalizacji. 
 
13. Post�powanie z odpadami 
 
W wykazie odpadów wg Rozporz�dzenia Ministra 
rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 roku w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001r. poz. 1206) znajduje si� : 
- Odpady farb i lakierów zawieraj�cych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  -     kod  

08 01 11        
Resztki płynnego produktu nale�y przekaza� firmom specjalistycznym posiadaj�cym stosowne zezwolenie, w 
celu utylizacji. Puste opakowania nale�y odda� do odzysku lub unieszkodliwienia. 
 
14. Informacje o transporcie  
14.1 Transport drog� l�dow�  
RID/ADR : klasa 3 kod klasyfikacyjny F1 
Numer rozpoznawczy materiału  (ONZ) : UN 1263 Farba 
Numer rozpoznawczy zagro�enia  : 30 
Grupa pakowania : III 
Nalepki ostrzegawcze: nr 3 
Kod ogranicze� przewozu przez tunele: D/E 
 
UWAGA. 
Opakowania o pojemno�ci nie wi�kszej ni� 450 litrów z uwagi na spełnienie wymogów punktu 2.2.3.1.5 nie 
podlegaj� przepisom ADR 
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15. Informacje dotycz�ce uregulowa� prawnych 
 
Klasyfikacja mieszaniny zgodna z Ustaw� o Substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 
2001wraz z pó	niejszymi zmianami (Dz.U.09.152.1222 j.t., Dz.U.10.107.679). 
 
15.1 Dane na etykiet� ostrzegawcz�: 
 
15.1.1 Nazw� lub nazwy chemiczne substancji obecnych w mieszaninie 
 
Zawiera: - 
 
15.1.2 Znak ostrzegawczy oraz napis okre�laj�cy jego znaczenie:   
 - 
15.1.3 Okre�lenie rodzaju zagro�enia  
  
R 10 Produkt  łatwopalny 
R 66 Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszanie lub p�kanie skóry  
 
15.1.4 Okre�lenie warunków bezpiecznego stosowania   
 
S 2  Chroni� przed dzie�mi. 
S 23 Nie wdycha� pary/rozpylonej cieczy 
S 24/25 Unika� zanieczyszczenia skóry i oczu 
S 46  W razie połkni�cia niezwłocznie zasi�gnij porady lekarza - poka� opakowanie lub etykiet�. 
S 51  Stosowa� wył�cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.     
  
15.1.5 Dodatkowe oznakowania. 
Zawiera oksym butan-2-onu i sole kobaltu. Mo�e powodowa� wyst�pienie reakcji alergicznej          
 
15.2 �ródła podstawowych uregulowa� prawnych: 
Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowania ogranicze� w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj�ce dyrektyw� 1999/45/WE oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak równie� dyrektyw� Rady 76/769/EWG i dyrektyw� Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE – z pó	niejszymi sprostowaniami i zmianami. 
Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj�cego i uchylaj�cego dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj�cego rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006  
Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj�ce do post�pu naukowo-
technicznego rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 z pó	niejszymi zmianami 
(Dz.U.09.152.1222 j.t., Dz.U.10.107.679) 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacj� i oznakowaniem (Dz.U.10.27.140) 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych z pó	niejszymi zmianami (Dz.U.03.171.1666, Dz.U.04.243.2440, Dz.U.07.174.1222, 
Dz.U.09.43.353) 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 w sprawie oznakowania opakowa� substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U.09.53.439) 
Ustawa o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 wraz z pó	niejszymi zmianami (Dz.U.10.185.1243 j.t.) 
Rozporz�dzenie Ministra 
rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.01.112.1206)  
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy zwi�zanej z 
wyst�powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych z pó	niejszymi zmianami (Dz.U.05.11.86, 
Dz.U.08.203.1275) 
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy z pó	niejszymi zmianami  (Dz.U.03.169.1650, Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690) 
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Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 
(Dz.U.04.16.156) 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 roku w sprawie bada� i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w �rodowisku pracy z pó	niejszymi zmianami (Dz.U.05.73.645, Dz.U.07.241.1772) 
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwy�szych 
dopuszczalnych st��e� czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy z pó	niejszymi zmianami 
(Dz.U.02.217.1833, Dz.U.05.212.1769, Dz.U.07.161.1142, Dz.U.09.105.873, Dz.U.10.141.950) 
Ustawa z dnia 28 pa	dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z pó	niejszymi 
zmianami (Dz.U.02.199.1671, Dz.U.04.96.959, Dz.U.04.97.962, Dz.U.04.173.1808, Dz.U.05.141.1184, 
Dz.U.05.90.757,  Dz.U.05.141.1184, Dz.U.06.249.1834, Dz.U.07.176.1238, Dz.U.07.192.1381)             
 O�wiadczenie Rz�dowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej�cia w �ycie zmian do zał�czników A i B do Umowy 
europejskiej dotycz�cej mi�dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz�dzonej 
w Genewie dnia 30 wrze�nia 1957 r. z pó	niejszymi zmianami (Dz.U.09.27.162 tj, Dz.U.10.63.395)    
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 z pó	niejszymi zmianami 
(Dz.U.01.63.638, Dz.U.03.7.78, Dz.U.04.11.97, Dz.U.04.96.959, Dz.U.05.175.1458) 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymaga� dotycz�cych 
ograniczenia emisji lotnych zwi�zków organicznych powstaj�cych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników 
organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U.07.11.72) 
 
16. Inne informacje 
 
Wykaz zwrotów R u�ytych w punkcie 2 
R10 Substancja/preparat/produkt łatwo palna(y) 
R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór� 
R21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skór�. 
R22 Działa szkodliwie po połkni�ciu. 
R38  Działa dra�ni�co na skór�. 
R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego. 
R41 Ryzyko powa�nego uszkodzenia oczu. 
R43 Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�. 
R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w 

�rodowisku wodnym. 
R65 Działa szkodliwie; mo�e powodowa� uszkodzenie płuc w przypadku połkni�cia 
R66 Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszanie lub p�kanie skóry 
Uwaga H: 
Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione dla tej substancji stosuj� si� do niebezpiecznej wła�ciwo�ci lub 
niebezpiecznych wła�ciwo�ci wskazanych przez oznaczenie lub oznaczenia ryzyka w poł�czeniu z 
przedstawion� kategori� lub przedstawionymi kategoriami zagro�enia. Producenci, importerzy i dalsi 
u�ytkownicy tej substancji s� zobowi�zani do przeprowadzenia bada� w celu uzyskania informacji o 
odpowiednich i dost�pnych istniej�cych danych dotycz�cych wszystkich innych wła�ciwo�ci takich 
substancji dla zaklasyfikowania i oznakowania tej substancji. Ostateczna etykieta musi by� zgodna z 
wymaganiami sekcji 7 zał�cznika VI do dyrektywy 67/548/EWG. 
Uwaga P: 
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mie� zastosowania, je�li mo�na 
wykaza�, �e substancja zawiera mniej ni� 0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7). 
Je�li substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotwórcza lub mutagenna, nale�y zastosowa� 
przynajmniej zwroty wskazuj�ce �rodki ostro�no�ci (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 (Tabela 3.1) 
lub sformułowania S (2-)23-24-62 (Tabela 3.2). 
Niniejsza uwaga stosuje si� tylko do niektórych kompleksowych substancji b�d�cych pochodnymi olejów 
w cz��ci 3. 
 
 
Powy�sze informacje s� opracowane o bie��cy stan naszej wiedzy, nie s� one jednak �adnym zapewnieniem o 
wła�ciwo�ciach produktu i nie uzasadniaj� �adnego umownego stosunku prawnego. Podczas sporz�dzania karty 
charakterystyki brali�my pod uwag� wszystkie wła�ciwe zastosowania produktu, ka�dy u�ytkownik ponosi 
odpowiedzialno�� w przypadku innego zastosowania  produktu. 
 


