
KARTA CHARAKTERYSTYKI
W zgodzie z 453/2010 i 1272/2008

(Wszystkie odniesienia do regulacji i dyrektyw UE zostały podane w postaci numeru)

Data sporządzenia dokumentu 2011-11-17

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa Imprenex Outdoor
Numer wyrobu dostawcy 103213
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zidentyfikowane zastosowania Impregnation agents, other
Zastosowania niezalecane
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy Herdins Färgverk

Box 711
SE-79129  FALUN

Osoba kontaktowa Dag Fredrixon
Telefon +23-33060
E-mail d.fredrixon@herdins.se
1.4. Numer telefonu alarmowego
W razie nagłej potrzeby należy skontaktować się ze stosowną infolinią, zadzwonić pod numer 112
(w Europie) lub 911 (w USA i Kanadzie). W przypadku innych krajów należy użyć standardowego
numeru pogotowia ratunkowego umieszczonego w telefonie komórkowym.
Aby uzyskać informacje o postępowaniu w razie lekkiego zatrucia, patrz witryna
http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/euro/en/

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z 1272/2008
Działanie żrące/drażniące na skórę, Powtarzające się narażenie może powodować
wysuszanie lub pękanie skóry
Zagrożenie spowodowane aspiracją, Narażenie inhalacyjne (kategoria 1A)

Klasyfikacja zgodnie z 1999/45/EG
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia Powtarzające
się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

2.2. Elementy oznakowania
Znak ostrzegawczy

Zwroty R
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku

połknięcia
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
Zwroty S
S2 Chronić przed dziećmi
S23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent)
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć
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porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę
2.2. Elementy oznakowania(1272/2008)

Patrz sekcja 16.
2.3. Inne zagrozenia

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
Wyrób ten stanowi homogeniczną mieszaninę płynów.
3.2. Mieszaniny
Składnik Klasyfikacja Stężenie
NAPHTA <0,1% BENZENE PETROLEUM HYDROTREATED HEAVY FLASH POINT > 60°C
  Nr CAS 64742-48-9
  Nr WE 265-150-3
  Nr indeksowy 649-327-00-6

No phys haz, Skin Irrit Cron, Asp Tox 1A; EUH066,
H304
Xn; R65 R66 

90 - 100%

WAX
-
*; - 

 <= 10%

Sum of max concentrations 100%
Wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji znajdują się w sekcji 16

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis srodków pierwszej pomocy

Ogólnie
Pozwolić poszkodowanemu odpocząć w ciepłym miejscu z dostępem świeżego powietrza.
Przepłukać wodą nos, usta i gardło. Zgłosić się do lekarza.
Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub osłabiony ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej.
Kontrolować akcję serca, a jeśli to konieczne, rozpocząć resuscytację
krążeniowo-oddechową.

Przy wdychaniu
Położyć osobę poszkodowaną w ciepłym miejscu z dostępem do świeżego powietrza; Jeśli
objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Przy kontakcie z oczami
Usunąć cząstki stałe.
Bezpośrednio po zdarzeniu przemywać szeroko otwarte oczy ciepłą wodą przez 15-20 minut;
jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Przy kontakcie ze skórą
Umyć skórę wodą z mydłem.
Zdjąć skażoną odzież.

W przypadku połknięcia
Natychmiast dokładnie przepłukać usta dużą ilością wody i WYPLUĆ wodę. Następnie wypić
co najmniej 1/2 litra wody i skonsultować się z lekarzem. NIE powodować wymiotów.

4.2. Najwazniejsze ostre i opóznione objawy oraz skutki narazenia
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postepowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.0 Ogólne środki zaradcze podejmowane w razie pożaru lub bezpośredniego
zagrożenia pożarem

Powiadomić Straż pożarną - tel. 112 (w Europie). Najpierw ratować osoby znajdujące się w
niebezpieczeństwie, później usunąć butle z gazem, artykuły łatwopalne i materiał utleniający.
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5.1. Srodki gasnicze
Zalecane środki gaśnicze
Gasić proszkiem, dwutlenkiem węgla lub pianą gaśniczą.
Niewłaściwe środki gaśnicze
Nie należy gasić wodą.

5.2. Szczególne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Niebezpieczne gazy spalinowe
Paląc się powoduje wydzielanie dymu zawierającego szkodliwe gazy (tlenek węgla i dwutlenek
węgla), a w przypadku niekompletnego spalania, aldehydy i inne substancje toksyczne,
drażniące lub szkodliwe dla człowieka bądź środowiska.
W razie pożaru, może dojść do rozproszenia substancji niebezpiecznych dla zdrowia lub
stanowiących inne zagrożenie.
Wydziela łatwopalne opary, które z powietrzem mogą tworzyć mieszaninę wybuchową.
Szczególne rodzaje ryzyka przy wygaszaniu ognia
Uwaga, woda użyta do gaszenia zawierać może substancje toksyczne lub inne substancje
niebezpieczne.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Należy zastosować środki ochrony stosowne do innych materiałów znajdujących się miejscu
objętym pożarem.
W razie pożaru stosować maskę oddechową.

5.4. Inne informacje
Właściwości palne wyrobu
Szczególne rodzaje ryzyka w przypadku pożaru

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Przy usuwaniu dużych wycieków stosować kombinezon przeciwchemiczny.
Przy usuwaniu zanieczyszczeń wymagane mogą być filtry przeciwpyłowe IIb (P2).
Unikać uwolnienia do kanalizacji.
W przypadku dostania się produktu do wód chronionych, należy niezwłocznie wezwać służby
ratownicze, tel. 112 (w Europie).
Unikać wdychania i narażania na kontakt ze skórą i oczami.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unikać uwolnienia do gleby, wody lub atmosfery.
Unikać uwalnania do kanalizacji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do
usuwania skazenia

Zmyć dużą ilością wody (50-100 cz. obj.) po czym wysuszyć.
Do pochłaniania płynu zastosować obojętny chemicznie środek pochłaniający np. wermikulit.
Zebrać materiał w celu utylizacji w zakładzie utylizacji odpadów.
Resztki pozostałe po usunięciu zanieczyszczeń powinny być traktowane jako odpady
niebezpieczne. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od miejscowych instytucji
zajmujących się kwestiami sanitarnymi. Przedstawić niniejszą Kartę charakterystyki.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Aby wybrać odpowiednie rękawice, patrz sekcja 8.
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SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ
ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt ten powinien być przechowywany w sposób zapobiegający wystąpieniu zagrożenia dla
zdrowia lub środowiska. Unikać narażania ludzi i zwierząt na kontakt z produktem i nie uwalniać
do środowiska wrażliwego na jego działanie.
Przechowywać produkt z dala od żywności i w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
Nie jeść, nie pić ani nie palić w miejscach, gdzie przechowywany jest ten produkt.
Przechowywać jako materiał łatwopalny.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nie przechowywać w temperaturach przewyższających zwykłą temperaturę pokojową.
Przechowywać w dobrze wentylowanych miejscach, nie wyżej niż na poziomie oczu.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartości graniczne narażenia
Dla żadnego składnika (patrz sekcja 3) nie przewidziano wartości granicznych bezpiecznego
stężenia.

8.2. Kontrola narazenia
Nie dopuścić, aby produkt ten miał bez powodu kontakt z ludźmi bądź zwierzętami. W
postępowaniu ze wspomnianym produktem należy cały czas zachowywać ostrożność, gdyż
może być on niebezpieczny.
Środki zapobiegawcze

Wymagania dotyczące wentylacji
Wszelkie manipulacje produktem powinny odbywać się w pomieszczeniach spełniających
współczesne standardy wentylacji.
Wymogi dotyczące trwałych instalacji
W miejscu pracy muszą być dostępne prysznice bezpieczeństwa lub aparaty do płukania
oczu.
Ogólne wytyczne dotyczące zapobiegania obrażeniom
W przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami korzystać należy z dygestorium lub
miejsca z dobrą wentylacją.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Środki ochrony indywidualnej
Ogólne
Miejsce pracy powinno być zaplanowane z głównym naciskiem na to, by środki ochrony
osobistej były wymagane jedynie w sporadycznych przypadkach, np. w razie serwisowania
lub awarii.
Powinny być dostępne zaopatrzone w filtry maski przeciwgazowe do zastosowania przy
niebezpiecznych środkach chemicznych, do nałożenia poza miejscem, w którym mogło dojść
do wycieku bądź wypadku.
Konserwacja i serwis środków ochrony osobistej powinny zostać uwzględnione w planie prac
inspekcji wewnętrznej. Wszystkie inspekcje i działania zapobiegawcze powinny zostać
udokumentowane.

Ubranie robocze
W celu wybrania odpowiednich środków ochrony indywidualnej zaleca się kontakt
z przedstawicielem służby zdrowia lub innym specjalistą:
Stosować odpowiednią odzież ochronną.
Ochrona układu oddechowego
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Wymagana może być maska oddechowa zaopatrzona w filtr typu A (brązowy), który
zabezpiecza przed gazami i oparami substancji organicznych o temperaturze wrzenia > 65 C.
Ochrona rąk
Używać rękawic ochronnych zabezpieczających przed rozpuszczalnikami organicznymi.
Wybierając odpowiednią tkaninę proszę skontaktować się z dostawcą rękawic ochronnych.
Przedstawić niniejszą Kartę charakterystyki.
Ochrona oczu
Stosować okulary ochronne, gogle ochronne lub przyłbicę.
W razie jakiegokolwiek ryzyka bezpośredniego kontaktu lub rozpryśnięcia należy stosować
środki ochrony oczu.
Ochrona skóry
Zabezpieczyć nieosłoniętą skórę przed kontaktem z produktem.

Kontrola narażenia środowiskowego
Ograniczenia dotyczące narażenia środowiskowego, patrz Sekcja 12.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i
chemicznych
a) Wygląd Stan skupienia: 

Kolory: bezbarwny
b) Zapach Przenikliwy podobnie do benzyny
d) pH Nie dotyczy
f) Początkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

175 C przy ciśnieniu atmosferycznym (101325 Pa)

g) Temperatura zapłonu > 60C
j) Górna/dolna granica palności

lub górna/dolna granica
wybuchowości

Dolna granica wybuchu 1%
Górna granica wybuchu 6%

k) Prężność par 1,00kPa
m) Gęstość względna 0,8 kg/L
n) Rozpuszczalność  Nierozpuszczalny (<0,001%)
r) Lepkość <= 20.5 mm/sek 
s) Właściwości wybuchowe Patrz sekcja 2 i 10

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC
Stabilność

Substancja ta jest stabilna.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność ogólna lub nieokreślona

Uwaga, produkt ten powoduje odwodnienie skóry.
Kinetyka toksyczności, metabolizm i przenikanie

wysoce szkodliwe skutki
Substancja nie została sklasyfikowana jako powodująca toksyczność ostrą.

toksyczność dla dawki powtarzanej
Przedłużone narażenie na kontakt z substancją jest niebezpieczne.

Alergenność
Odtłuszcza skórę.
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Działanie korozyjne i podrażniające
Nie wskazano

Pozostałe informacje toksykologiczne.
Działanie synergiczne i antagonistyczne

Podnosi ryzyko reakcji alergicznej na inne substancje.
Wpływ na mikroflorę człowieka

Nie można wykluczyć szkodliwego działania na florę bakteryjną człowieka.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
Ekotoksyczność

Informacje ogólne
W ilościach w jaki stosowany jest ten produkt skutki dla środowiska ograniczają się do
środowiska lokalnego.

Mobilność
Ogólne informacje o mobilności w środowisku naturalnym

Nie ma danych na temat mobilności tego produktu w przyrodzie, lecz nie ma przesłanek za
tym, aby był on przez to szkodliwy dla środowiska.

Trwałość i degradowalność
Nie ma danych na temat trwałości i zdolności do rozkładu, lecz nie ma powodu, aby
przypuszczać by produkt był trwały.

Potencjał bioakumulacyjny
Nie ma danych dotyczących bioakumulacji, lecz nie powinno wzbudzać to żadnych obaw.

Inne działania szkodliwe
Wpływ na lokalne środowisko naturalne

Produkt ten szybko się rozkłada, lecz duża emisja zanieczyszczeń w krótkim okresie może
być szkodliwa dla środowiska lokalnego.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Gospodarowanie odpadami pochodzącymi z wyrobu

Ogólne wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami
Patrz również krajowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami.

Przetwarzanie wyrobu
Zazwyczaj produkt ten nie jest poddawany recyklingowi.

Przewożenie odpadów
Klasyfikacja odpadów zgodnie z 

Nie wskazano

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wyrób nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISóW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena i raport bezpieczeństwa chemicznego zgodne z 1907/2006  I nie zostały jeszcze
dostarczone.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Informacje o wyrobie niepodane w innym miejscu w tym dokumencie

Wyrób ten w sprzedaży jest oznaczony następującym numerem: 103213, 103214, 103215.
Ostrzeżenie dotyczące nieprawidłowego użytkowania

W przypadku niewłaściwego użytkowania wyrób ten może powodować obrażenia ciała.
Producent wyrobu, jego dystrybutor oraz dostawca nie biorą odpowiedzialności za szkody
wynikające z użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Pełna treść ostrzeżeń oraz dodatkowe informacje dotyczące ryzyka znajdują się w sekcji
3

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Pełna treść wskazań dotyczących ryzyka w zgodzie z rozporządzeniami GHS/CLP oraz
dodatkowe informacje dotyczące ryzyka są podane w sekcji 3

EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skóry
H304 Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic smiercia

Elementy oznakowania 1272/2008
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Określające rodzaj zagro żenia Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac

wysuszanie lub pekanie skóry
H304 Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze

grozic smiercia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P264 Dokladnie umyc ręce po manipulowaniu
P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast

skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub
lekarzem

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKÓRE: Umyc duza
iloscia wody z mydlem

P331 NIE wywolywac wymiotów
P332+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skóry:

Zasiegnac porady/zglosic sie pod opieke lekarza
P405 Przechowywac pod zamknieciem

Wersje tego dokumentu
 2011-11-17
Wydanie to zostało opracowane 2011-11-17.
 2011-11-17.

Informacje o tym dokumencie
Ta karta charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu została wygenerowana przez program
KemRisk®, Antivenena AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linköping, Szwecja.
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