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* SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: PU-Reinigerspray

· Numer artykułu: 5310001-5310099
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· Zastosowanie substancji / preparatu rodek czyszczcy

· 1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:

DEN BRAVEN AEROSOLS GmbH & Co. KG
Giebelstadter Weg 16
D-97234 Albertshausen
Tel.: +49 (0) 9366/9071-0
Fax.: +49 (0) 09366/9071-22
www.denbraven-aerosols.de

· Komórka udzielajca informacji:
Labor: Herr Söder
Tel.: +49 (0) 9366/907126
E-Mail: j.soeder@denbraven-aerosols.de

· 1.4 Numer telefonu alarmowego: Tel: +49 (0)9366/9071-0 Monday to Thursday 7:15 to 18:00 CET.

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagroe

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 płomie

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod cinieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Działa dranico na oczy.
STOT SE 3 H336 Moe wywoływa uczucie sennoci lub zawroty głowy.

· Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw Rady 67/548/EWG lub dyrektyw 1999/45/WE
Xi; Produkt dranicy

R36:   Działa dranico na oczy.

F+; Produkt skrajnie łatwopalny

R12:   Produkt skrajnie łatwopalny.
R66-67:   Powtarzajce si naraenie moe powodowa wysuszanie lub pkanie skóry. Pary mog

wywoływa uczucie sennoci i zawroty głowy.
· Szczególne wskazówki o zagroeniu dla człowieka i rodowiska:

Produkt podlega obowizkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej
klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio wanej wersji.
Dłuszy lub powtarzajcy si kontakt ze skór moe wywoła zapalenie skóry w wyniku działania
odtłuszczajcego rozpuszczalnika.

· System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z
literatury fachowej i danymi firmowymi.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
(cig dalszy na stronie 2)
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Jula AB
E-mail:  info@jula.com
Homepage: www.jula.com
Phone:  +46(0)511-24600

Płyn czyszczący do pianki

502181

1.4 Emergency telephone number
Emergency phone  Information   Opening Hours
112   Begär Giftinformationscentralen mon-fri h. 8-20
0511-342000  Jula Customer service  Sat-sun h. 10-17
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· Piktogramy wskazujce rodzaj zagroenia

GHS02 GHS07

· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczestwo

· Składniki okrelajce niebezpieczestwo do etykietowania:
aceton

· Zwroty wskazujce rodzaj zagroenia
H222-H229 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod cinieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Działa dranico na oczy.
H336 Moe wywoływa uczucie sennoci lub zawroty głowy.

· Zwroty wskazujce rodki ostronoci
P101 W razie koniecznoci zasignicia porady lekarza naley pokaza pojemnik lub etykiet.
P102 Chroni przed dziemi.
P210 Przechowywa z dala od ródeł ciepła, gorcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia

i innych ródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P211 Nie rozpyla nad otwartym ogniem lub innym ródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwa ani nie spala, nawet po zuyciu.
P261 Unika wdychania pary i rozpylonej cieczy.
P271 Stosowa wyłcznie na zewntrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosowa rkawice ochronne / ochron oczu / ochron twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostronie płuka wod przez kilka minut.

Wyj soczewki kontaktowe, jeeli s i mona je łatwo usun. Nadal płuka.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktowa si z ORODKIEM ZATRU/lekarzem.
P410+P412 Chroni przed wiatłem słonecznym. Nie wystawia na działanie temperatury

przekraczajcej 50 °C.
P501 Zawarto/pojemnik usuwa do utylizacji odpadów specjalnych.

· Dane dodatkowe:
EUH066 Powtarzajce si naraenie moe powodowa wysuszanie lub pkanie skóry.
Moliwe jest tworzenie si mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczajcej wentylacji.

· 2.3 Inne zagroenia
· Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadajcy si do zastosowania.
· vPvB: Nie nadajcy si do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

· 3.2 Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z niej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:

CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx

aceton
 Xi R36;  F R11

R66-67
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H336

50-100%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx

izobutan
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

2,5-10%

CAS: 124-38-9
EINECS: 204-696-9

carbon dioxide
 Press. Gas L, H280

2,5-10%

(cig dalszy na stronie 3)
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CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx

propan
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

1,0-2,5%

· Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczcej detergentów / Oznakowanie dotyczce zawartoci
wglowodory alifatyczne 5 - 15%

· Wskazówki dodatkowe:
Pełna tre przytoczonych wskazówek dotyczcych zagroe znajduje si w rozdziale 16.

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy

· 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
· Po wdychaniu:

Dostarczy wiee powietrze, w razie dolegliwoci wezwa lekarza.
Poraonego wyprowadzi na wiee powietrze i spokojnie ułoy.

· Po stycznoci ze skór:
Natychmiast zmy wod i mydłem i dobrze spłuka.
Odzie zanieczyszczon produktem naley niezwłocznie usun.

· Po stycznoci z okiem:
Płuka oczy z otwart powiek przez kilka minut pod biec wod. W przypadku utrzymujcej si
dolegliwoci zasign porady lekarza.

· Po przełkniciu: Nie powodowa wymiotów i sprowadzi lekarza.
· 4.2 Najwaniejsze ostre i opónione objawy oraz skutki naraenia

Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 4.3 Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postpowania z

poszkodowanym
Brak dostpnych dalszych istotnych danych

* SEKCJA 5: Postpowanie w przypadku poaru

· 5.1 rodki ganicze
· Przydatne rodki ganicze:

Piana
Proszek ganiczy
Dwutlenek wgla

· rodki ganicze nieprzydatne ze wzgldów bezpieczestwa: Woda pełnym strumieniem
· 5.2 Szczególne zagroenia zwizane z substancj lub mieszanin

Moe tworzy eksplozywne mieszaniny gaz-powietrze.
Przy ogrzewaniu lub w wypadku poaru moliwe jest tworzenie si trujcych gazów.
Tlenek wgla i dwutlenek wgla

· 5.3 Informacje dla stray poarnej
· Specjalne wyposaenie ochronne:

Nosi urzdzenie ochrony dróg oddechowych niezalenie od powietrza otoczenia.
· Inne dane

Zagroone zbiorniki ochłodzi strumieniem wody.
Pozostałoci po poarze i skaona woda musz by usunite zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska

· 6.1 Indywidualne rodki ostronoci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie w bezpieczne miejsce.
Zadba o wystarczajce wietrzenie.
ródła zapłonu trzyma w bezpiecznej odległoci.

· 6.2 rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska:
Nie dopuci do przedostania si do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
W przypadku przedostania si do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomi właciwe władze.

(cig dalszy na stronie 4)
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Nie dopuci do przeniknicia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
· 6.3 Metody i materiały zapobiegajce rozprzestrzenianiu si skaenia i słuce do usuwania skaenia:

Zebra za pomoc materiału wicego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wicy kwasy, materiał
wicy uniwersalny, trociny).
Zadba o wystarczajce przewietrzenie.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

· 7.1 rodki ostronoci dotyczce bezpiecznego postpowania
Zadba o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unika zanieczyszczenia skóry i oczu.

· Wskazówki dla ochrony przeciwpoarowej i przeciwwybuchowej:
ródła zapłonu trzyma z daleka - nie pali tytoniu.
Przedsiwzi rodki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.
Uwaga: Pojemnik jest pod cinieniem. Chroni przed promieniami słoca i temperaturami powyej 500 C.
Take po uyciu nie otwiera gwałtownie i nie spala.
Nie rozpyla w kierunku płomieni lub na arzce przedmioty.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łcznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnoci

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszcze składowych i zbiorników:

Przechowywa w chłodnym miejscu.
Naley przestrzega przepisy zarzdze składowania zbiorników z gazem pod cinieniem.

· Wskazówki odnonie wspólnego składowania: Nie konieczne.
· Dalsze wskazówki odnonie warunków składowania:

Chroni przed gorcem i bezporednim promieniowaniem słonecznym.
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) kocowe Brak dostpnych dalszych istotnych danych

* SEKCJA 8: Kontrola naraenia/rodki ochrony indywidualnej

· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urzdze technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

· 8.1 Parametry dotyczce kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartociami granicznymi zalenymi od miejsca pracy:

67-64-1 aceton
NDS NDSCh: 1800 mg/m3

NDS: 600 mg/m3

124-38-9 carbon dioxide
NDS NDSCh: 27000 mg/m3

NDS: 9000 mg/m3

74-98-6 propan
NDS NDS: 1800 mg/m3

· Wskazówki dodatkowe: Podstaw były aktualnie obowizujce wykazy.

· 8.2 Kontrola naraenia
· Osobiste wyposaenie ochronne:
· Ogólne rodki ochrony i higieny:

Trzyma z dala od rodków spoywczych napojów i pasz.
Zabrudzon, nasczon odzie natychmiast zdj.
My rce przed przerw i przed kocem pracy.
Unika stycznoci z oczami.
Unika stycznoci z oczami i skór.

(cig dalszy na stronie 5)
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· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obcienia urzdzenie filtrujce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dłuszej ekspozycji zastosowa urzdzenie do ochrony dróg oddechowych niezalene od
powietrza otoczenia.
Przy niewystarczajcej wentylacji ochrona dróg oddechowych.

· Zalecane urzdzenie filtrujce do krótkotrwałego uytkowania: Filtr AX
· Ochrona rk:

Materiał, z którego wykonane s rkawice musi by nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /
substancji / preparatu.

· Materiał, z którego wykonane s rkawice
Wybór odpowiednich rkawic nie zaley tylko od materiału, lecz take od innych cech jakociowych i zmienia
si od producenta do producenta.
Kauczuk butylowy
Zalecana grubo materiału: ≥  0,5 mm

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s rkawice
Od producenta rkawic naley uzyska informacj na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzega.
≥ 240 min

· Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknite

· Ochrona ciała: Robocza odzie ochronna

* SEKCJA 9: Właciwoci fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych właciwoci fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygld:

Forma: Aerozol
Kolor: Bezbarwny

· Zapach: Acetonowy

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okrelony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie nadaje si do zastosowania ze wzgldu na aerozol.

· Punkt zapłonu: Nie nadajcy si do zastosowania ze wzgldu na aerozol.

· Temperatura palenia si: >200 °C

· Niebezpieczestwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale moliwe jest powstawanie par/
mieszanek powietrza grocych wybuchem.

· Gsto w 20 °C: 0,7813 g/cm3

· Rozpuszczalno w/ mieszalno z
Woda: W pełni mieszalny.
rozpuszczalniki organiczne: 96,2 %
VOC (EC) 751,3 g/l

· 9.2 Inne informacje Brak dostpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno i reaktywno

· 10.1 Reaktywno
· 10.2 Stabilno chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których naley unika: Brak rozkładu przy uyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· 10.3 Moliwo wystpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie s znane.

(cig dalszy na stronie 6)
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· 10.4 Warunki, których naley unika Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenek wgla i dwutlenek wgla

* SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje dotyczce skutków toksykologicznych
· Ostra toksyczno:
· Istotne sklasyfikowane wartoci LD/LC50:

ATE (Acute Toxicity Estimates)
Wdechowe LC50/4 h 824 mg/l (rat)
  67-64-1 aceton
Ustne LD50 5800 mg/kg (rat)
Skórne LD50 20000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50/4 h 76 mg/l (rat)
75-28-5 izobutan
Wdechowe LC50/4 h >50 mg/l (rat)
74-98-6 propan
Wdechowe LC50/4 h 20 mg/l (rat)

· Pierwotne działanie dranice: Działanie Gatunek Metoda:
· na skórze: Brak działania dranicego.
· w oku: Działanie dranice.
· Uczulanie: Žadne działanie uczulajce nie jest znane.
· Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:

Produkt wykazuje nastpujce zagroenia w oparciu o metod oblicze według ogólnych wytycznych
klasyfikacji Wspólnoty Europejskiej dotyczcych receptur, wersja ostatnia:
Substancja dranica
Pary działaj odurzajco.

* SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczno
· Toksyczno wodna:

67-64-1 aceton
EC50/48 h 8800 mg/l (daphnia)

· 12.2 Trwało i zdolno do rozkładu Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno do bioakumulacji Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno w glebie Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwoci dla wody 1 (samookrelenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuci do przedostania si w stanie nierozcieczonym lub w duych ilociach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bd do kanalizacji.

· 12.5 Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadajcy si do zastosowania.
· vPvB: Nie nadajcy si do zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostpnych dalszych istotnych danych

 PL 
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SEKCJA 13: Postpowanie z odpadami

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:

Nie moe podlega obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuci do przedostania si do
kanalizacji.

· Europejski Katalog Odpadów
16 05 04 Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajce substancje niebezpieczne
15 01 04 Opakowania z metali

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowizujcymi przepisami.

* SEKCJA 14: Informacje dotyczce transportu

· 14.1 Numer UN
· ADR, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR UN1950 AEROZOLE
· IMDG AEROSOLS
· IATA AEROSOLS, flammable

· 14.3 Klasa(-y) zagroenia w transporcie

· ADR

· Klasa 2   5F gazy
· Nalepka 2.1

· IMDG, IATA

· Class 2.1
· Label 2.1

· 14.4 Grupa opakowa
· ADR, IMDG, IATA brak

· 14.5 Zagroenia dla rodowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie

· 14.6 Szczególne rodki ostronoci dla uytkowników Uwaga: gazy
· Liczba Kemlera: - 
· Numer EMS: F-D,S-U

· 14.7 Transport luzem zgodnie z załcznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadajcy si do zastosowania.

· Transport/ dalsze informacje:

· ADR
· Iloci ograniczone (LQ) 1L
· Iloci wyłczone (EQ) Kod: E0

Niedopuszczony jako Ilo Wyłczona
(cig dalszy na stronie 8)
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· Kategoria transportowa 2 
· Kodów zakazu przewozu przez tunele D 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Model Regulation": UN1950, AEROZOLE, 2.1

* SEKCJA 15: Informacje dotyczce przepisów prawnych

· 15.1 Przepisy prawne dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Brak dostpnych dalszych istotnych danych

· 15.2 Ocena bezpieczestwa chemicznego: Ocena Bezpieczestwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opieraj si na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okrelaj jednak w sposób ostateczny właciwoci
produkcyjnych i nie mog by uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odnone zwroty
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod cinieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Działa dranico na oczy.
H336 Moe wywoływa uczucie sennoci lub zawroty głowy.

R11 Produkt wysoce łatwopalny.
R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
R36 Działa dranico na oczy.
R66 Powtarzajce si naraenie moe powodowa wysuszanie lub pkanie skóry.
R67 Pary mog wywoływa uczucie sennoci i zawroty głowy.

· Skróty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Press. Gas L: Gases under pressure: Liquefied gas
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej   
 PL 


