
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Turtle Wax Perfect Finish 
SHOWROOM METAL SHINE 

(6035)

 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa
Data wydania 27.02.2014

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu Turtle Wax Perfect Finish SHOWROOM METAL SHINE (6035)
Synonimy FG7155
Nr Artykułu 6035

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu Produkt do pielęgnacji samochodu 100 ml.

Metallpolish som rengör, polerar och skyddar alla sorters metaller.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent 
Nazwa firmy Turtle Wax Limited
Adres biura East Gillibrands
Adres pocztowy Skelmersdale
Kod pocztowy WN8 9TX
Nazwa miejscowości Lancashire
Kraj England
Telefon +44 (0) 1695 722161
E-mail MSDS@turtlewax.ltd.uk
Strona www http://www.turtlewaxeurope.com

Dystrybutor 
Nazwa firmy SEAB AB
Adres pocztowy Box 116
Kod pocztowy SE-193 23
Nazwa miejscowości Sigtuna
Kraj SZWECJA
Telefon +46 8 591 490 90
Faks +46 8 591 490 61
E-mail info@seab.se
Strona www http://www.seab.se
Osoba kontaktowa Joakim Stenling

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy Centrum Informacji Toksykologicznej - Warszawa:022 619 66 54

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 67/548 EWG lub 
1999/45/WE

R66
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2.2. Elementy oznakowania
Zwroty R R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.
Zwroty S S2 Chronić przed dziećmi

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż 
opakowanie lub etykietę

2.3. Inne zagrożenia
PBT / vPvB Nie przeprowadzono oceny właściwości PBT i vPvB.
Skutek dla zdrowia Część produktu może wchłaniać się przez skórę.
 

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 Xn; R65
R66

30 - 50 %

Tritlenek glinu Nr CAS: 1344-28-1
Nr EC: 215-691-6

15 - 30 %

Etoksylowany alkohol tłuszczowy C9-
C11 (6EO)

Nr CAS: 68439-46-3 Xn; R22
Xi; R41

0 - 5 %

Nagłówki kolumn Nr CAS = nr przypisany przez Chemical Abstracts Service; UE (numer Einecs 
lub Elincs) = Europejski Wykaz Istniejących Substancji Chemicznych o 
Znaczeniu Komercyjnym; Nazwa składnika = Nazwa określona na liście 
substancji (nazwy substancji nieobjęte listą muszą być przetłumaczone, jeśli 
jest to możliwe). Zawartość podana w: procentach, procentach wagowych, 
procentach objętościowo-wagowych, procentach objętościowych, mg/m3, ppb, 
ppm, % wagi, % objętości.

HH/HF/HE T+ = Bardzo toksyczne, T = Toksyczne, C = Żrące, Xn = Szkodliwe, Xi = 
Drażniące, E = Wybuchowe, O = Utleniające, F+ = Skrajnie łatwopalne, F = 
Wysoce łatwopalne, N = Niebezpieczne dla środowiska

Komentarze o komponentach Produkt nie podlega klasyfikacji ze znakiem ostrzegawczym Xn i zwrotem 
zagrożenia R65 z powodu jego dużej lepkości (>7 mm²/sek. w 40ºC).
Pełne brzmienie tekstów ostrzegawczych R podano w sekcji 16.

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Ogólne Numer telefonu alarmowego: patrz punkt 1.4.
Wdychanie Świeże powietrze. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować 

się z lekarzem.
Kontakt ze skórą Natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W 

przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami Niezwłocznie płukać wodą przez kilkanaście minut. Wyjąć ew. soczewki 

kontaktowe. Trzymać oczy szeroko otwarte. W przypadku utrzymującego się 
dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

Połykanie Nie wywoływać wymiotów. Wypić kilka szklanek wody albo mleka. W 
przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Objawy i skutki ostre Wdychanie: Inandning av lösningsmedelsångor kan vara farligt och 

överexponering kan ge huvudvärk, illamående, kräkningar och 
berusningssymptom.
Kontakt ze skórą: Produkt może podrażniać skórę i powodować świąd, 
pieczenie i zaczerwienienie.
Kontakt z oczami: Może podrażniać oczy i powodować zaczerwienienie i 
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pieczenie.
Spożycie: Może powodować nudności, wymioty i biegunkę.

Opóźnione objawy i skutki Långvarig eller upprepad kontakt avfettar huden och kan ge hudirritation.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym
Inne informacje Bez specjalnego leczenia, patrz punkt 4.1.
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Właściwe środki gaśnicze Użyć środki gaśnicze właściwe dla otaczających materiałów.
Nieprawidłowe środki gaśnicze Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się 

ognia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Ryzyko pożaru i wybuchu Ten produkt nie jest palny.
Niebezpieczne produkty spalania Może obejmować, ale nie są ograniczone tylko do: Dwutlenek węgla (CO2) 

Tlenek węgla (CO).

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony osobistej Nie przebywać w strefie zagrożenia bez niezależnego aparatu do oddychania.
Inne informacje Chłodzić pojemnik rozpyloną wodą z bezpiecznej odległości.
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych
Środki ochrony osobistej Dobrze wietrzyć. Korzystać ze środków ochrony indywidualnej, patrz punkt 8 

karty.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Środki bezpieczeństwa dotyczące 
środowiska

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wody lub gleby.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do 
usuwania skażenia
Metody czyszczenia Proponowane materiały obojętne: piasek, ziemia okrzemkowa lub pochłaniacz 

uniwersalny. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
utylizacji (patrz sekcja 13). Uwaga, niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na 
rozlanym produkcie. Zmyć zanieczyszczony teren wodą.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Inne instrukcje Patrz również sekcja 8 i 13.
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 
magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przemieszczanie Zapewnić dobrą wentylację. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować 

środki ochrony osobistej podane w sekcji 8. Postępować zgodnie z instrukcją.

Ochronne środki bezpieczeństwa
Rady dotyczące ogólnej higieny w 
miejscu pracy

Po pracy zmienić zanieczyszczone ubranie, umyć ręce. Nie jeść, nie pić i nie 
palić w czasie użytkowania.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności
Magazynowanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w miejscu z 
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dobrą wentylacją. W chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Zastosowania specjalne Patrz sekcja 1.2.
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Wartości graniczne narażenia
Nazwa komponentu Identyfikacja Wartość Rok
Węglowodory, C10-C13, n-alkany, 
izoalkany, cykliczne <2% związki 
aromatyczne

Nr EC: 918-481-9 8 godzin: 50 ppm
H
8 godzin: 300 mg/m³
15 min: 100 ppm
15 min: 600 mg/m³

Inne informacje dotyczące wartości 
progowych

Förklaring av anmärkningarna:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden

8.2. Kontrola narażenia
Kontrola narażenia w miejscu pracy Teren dobrze wietrzony. Sprzęt ochrony osobistej powinien być oznaczony 

znakiem CE i powinien być dobierany we współpracy z dostawcą takiego 
sprzętu. Zalecany sprzęt ochronny osobistej i podane standardy są 
orientacyjne. Standardy powinny być podane w najnowszej wersji. Ocena 
ryzyka związana z aktualnym zadaniem/działalnoścą (ryzyko faktyczne) może 
prowadzić do innych środków kontroli.

Ochronę dróg oddechowych
Ochronę dróg oddechowych Zazwyczaj nie jest konieczna.

Ochronę rąk
Ochronę rąk Przy długotrwałym użyciu zaleca się stosowanie rękawic. Grubość rękawic 

powinna byc dobierana we współpracy z dostawcą, który może poinformować 
o czasie wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice.

Odniesienie do odpowiedniego 
standardu

PN-EN 374. PN-EN 420.

Odpowiednie materiały Nitryl.

Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu Zazwyczaj nie jest konieczna. W przypadku ryzyka rozprysków stosować 

okulary ochronne lub tarczę twarzową.
Odniesienie do odpowiedniego 
standardu

PN-EN 166. PN-EN 170. PN-EN 171.

Ochronę skóry
Ochrona skóry (poza ochroną rąk) Ubrania normalnej pracy.

Odpowiednia kontrola narażenia środowiskowego
Kontrola narażenia środowiska Unikać przedostania się do środowiska.

Inne informacje
Inne informacje Odpowiednie urządzenia do przemywania oczu powinny być dostępne na 

stanowisku pracy.
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny Mase.
Kolor Biały
Zapach Nie podano.
Komentarze, Granica zapachu Nie określono.
pH (jak podano) Wartość: 6
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Komentarze, Punkt topnienia / 
zakres topnienia

Nie określono.

Punkt wrzenia Wartość: 100 °C
Komentarze, Punkt zapłonu Nie określono.
Komentarze, Tempo parowania Nie określono.
Palność (ciała stałego, gazu): Nie określono.
Komentarze, Granica wybuchowości Nie określono.
Komentarze, Prężność par Nie określono.
Komentarze, Gęstość par Nie określono.
Ciężar właściwy Wartość: 1,1
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny.
Komentarze, Współczynnik podziału: 
n-oktanol / woda

Nie określono.

Komentarze, Zapalność 
spontaniczna

Nie określono.

Komentarze, Temperatura rozpadu Nie dotyczy.
Lepkość Wartość: 2727 mm²/s

Metoda testowania: ISO 3104/3105
Temperatura badania: 40 °C

Właściwości wybuchowe Nie określono.
Właściwości utleniające Nieutleniający

9.2. Inne informacje
Inne właściwości fizycne i chemiczne
Komentarze Brak dalszych istotnych informacji.
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Reaktywność Dla tego produktu nie ma konkretnych danych testowych dotyczących 

reaktywności.

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilność Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z 

zaleceniami.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Możliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji

Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z
zaleceniami.

10.4. Warunki, których należy unikać
Warunki, których należy unikać Chronić przed mrozem.

10.5. Materiały niezgodne
Czynniki, których należy unikać Nie mieszać z innymi produktami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty rozpadu W normalnych warunkach – żadnych. Patrz również sekcja 5.2.
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Informacje toksykologiczne:
LD50 doustnie Wartość: > 5000 mg/kg

Testuj gatunki zwierząt: szczur
Komentarze : Dotyczy: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne 
<2% związki aromatyczne

LD50 naskórnie Wartość: > 2000 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: szczur
Komentarze : Dotyczy: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne 
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<2% związki aromatyczne
LD50 wdychanie Wartość: > 5000 mg/kg

Testuj gatunki zwierząt: szczur
Okres trwania: 30 protokół
Komentarze : Dotyczy: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne 
<2% związki aromatyczne

Inne informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia
Ogólne Klasyfikacja oparta jest na informacjach o poszczególnych składnikach i ich 

klasyfikacji.

Potencjalne skutki ostre
Wdychanie Pary rozpuszczalników są szkodliwe i mogą wywołać nudności i bóle głowy.
Kontakt ze skórą Delar av produkten kan upptas genom huden. Produkt może podrażniać 

skórę. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry.
Kontakt z oczami Może działać drażniąco oraz powodować zaczerwienienie i pieczenie.
Połykanie Może działać drażniąco i wywoływać bóle żołądka, wymioty i biegunkę.
Podrażnienie W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
właściwości żrące W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją Produkt nie podlega klasyfikacji ze znakiem ostrzegawczym Xn i zwrotem 

zagrożenia R65 z powodu dużej jego lepkości (>7 mm²/sek. w 40ºC).

Opóźnione skutki /Narażenie powtarzające się
Kontakt ze skórą Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Uwrażliwienie W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Toksyczność dla dawki powtarzalnej W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczy, mutagenny lub działający toksycznie na rozrodczość
Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Mutagenność W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Właściwości teratogeniczne W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Toksyczność reprodukcyjna W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ostra toksyczność wodna, ryby Wartość: 1000 mg/l

Metoda testowania: LC50
Okres trwania: 96 godz.

Silna toksyczność dla organizmów 
wodnych, ryby, Komentarze

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

Ostra toksyczność wodna, algi Wartość: 1000 mg/l
Metoda testowania: IC50
Okres trwania: 72 godz.

Silna toksyczność dla organizmów 
wodnych, algi. komentarze

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

Ostra toksyczność wodna, 
skorupiaki

Wartość: 1000 mg/l
Metoda testowania: EC50
Okres trwania: 48 godz.

Silna toksyczność dla organizmów 
wodnych, rozwielitka, Komentarze

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

Ekotoksyczność Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.
Wodne, komentarze Produkt nie został przetestowany jako całość. Klasyfikacja oparta jest na 

właściwościach poszczególnych składników.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Trwałość i rozpadanie Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z 

kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu 
648/2004/WE dotyczącym detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do 
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dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na 
ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Nie przewiduje się bioakumulacji.

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność Preparat rozpuszcza się w wodzie i może rozprzestrzenić się po systemach 

wodnych. Mobilny.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Wynik oceny właściwości PBT Nie przeprowadzono oceny właściwości PBT.
Wyniki oceny vPvB Nie przeprowadzono oceny właściwości vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Inne niesprzyjające skutki/Uwagi Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wody lub gleby. Rozlanie produktu 

może spowodować powstanie błonki na powierzchni wody, powodując fizyczne 
uszkodzenie organizmów. Wymiana tlenu może zostać zmniejszona.

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia Uzgodnić procedury usuwania z inżynierem środowiskowym i lokalnymi 

przepisami. Powyższy Kod Odpadów (EWC) jest jedynie propozycją: Kody 
odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób 
zastosowania produktu.

Produkt sklasyfikowany jako odpad 
niebezpieczny

Nie

Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 07 06 99 inne niewymienione odpady
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Komentarze Nie zawiera substancji niebezpiecznych.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Komentarze Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Komentarze Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania
Komentarze Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Komentarze Nie dotyczy.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Szczególne środki ostrożności dla 
użytkowników

Nie dotyczy.

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

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Referencje (przepisy 
prawa/regulacje)

Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 
r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin (CLP).
REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 
r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833), 
ze zmianami.
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Przepisów transportu międzynarodowego (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Komentarze Żaden ze składników wymienionych w sekcji 3 nie znajduje się na liście 
kandydackiej REACH.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena Bezpieczeństwa 
Chemicznego została wykonana

Nie

 

SEKCJA 16: Inne informacje
Uwagi dostawcy Informacje będą dostępne dla wszystkich, którzy pracują z produktem.
Lista stosownych wyrażeń R (pod 
nagłówkami 2 i 3)

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia

Stosowane skróty i akronimy EWC = European Waste Code (a code from the EU's common classification 
system for waste) ADR: The European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road RID: The Regulations concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Rail IMDG: The International 
Maritime Dangerous Goods Code ICAO-TI: International Civil Aviation 
Organization - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous 
Goods by Air EC50: Efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na 
poziomie 50% maksymalnej wartości LC50: Średnie stężenie śmiertelne LD50: 
Średnia dawka śmiertelna PBT: trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji 
i toksyczne vPvB: bardzo trwałe, wykazujące wysoką zdolność do 
bioakumulacji

Źródła danych kluczowych 
wykorzystane w celu utworzenia 
karty charakterystyki

Karta charakterystyki dostawcy, data wydania: 21.02.2014

Informacje dodane, usunięte lub 
zmienione

Nowa karta charakterystyki.

Sprawdzanie jakości informacji Jakosć niniejszej karty charakterystyki jest kontrolowana przez Instytut 
Technologiczny w Norwegii, który jest kwalifikowany zgodnie z ISO 
9001:2008.

Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

SEAB AB

Przygotowane przez Teknologisk Institutt as, Norge v/ Maria Andersen
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