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1 SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I ID ENTYFIKACJA  
  PRZEDSIĘBIORSTWA 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
1.1 Identyfikator produktu 
            
           Nazwa handlowa: Srebrzanka żaroodporna silikonowa. 
 Zawiera:  ksylen (mieszaninę izomerów)  
 Nr CAS:    Nie dotyczy  
 Nr WE:    Nie dotyczy  
 Nr indeksowy:   Nie dotyczy  
 Nr rejestracji:     Nie dotyczy  
 Data sporządzenia karty: 10-09-2002r. 

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 Zastosowania zidentyfikowane: do malowania powierzchni metalowych (z wyjątkiem miedzi, mosiądzu i brązu)  
      narażonych na działanie wysokich temperatur.  

 Zastosowania odradzane: spożycie, wszystkie inne niż powyżej 
 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki   
  
 Dostawca:  Dragon Poland 
   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
   ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków 
   tel.: +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80;  
   fax: +48 12 637 79 30 
   www.dragon.biz.pl   e-mail: info@dragon.biz.pl 

 
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Magdalena Chrabąszcz 
e-mail: technologia@dragon.biz.pl 

 
1.4 Numer telefonu alarmowego 

 
Telefon alarmowy w Polsce: Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel. 12 411 99 99, 12 424 89 22 
Telefon czynny codziennie przez całą dobę. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
         

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEŃ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

 
           Klasyfikacja wynikaj ąca z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP): 

 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
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           Flam. Liq. 3 – Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 3 
                                    H226 – Łatwopalna ciecz i pary. 

 
            Zagrożenia dla człowieka: 
            Acute. Tox. 4 – Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4       
                                   H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
    H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
            Skin Irrit. 2  – Działanie żrące/drażniące na skórę  
                                    H315 – Działa drażniąco na skórę. 
 
          
            Zagrożenia dla środowiska: 
            Nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. 
            Zgodnie z dyr. 67/548/EWG (rozp. MZ, Dz.U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666 z późn. zmianami): 
 
            Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
            R10 – Substancja łatwopalna. 

 
Zagrożenia dla człowieka: 
Xn, R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
Xi , R38 –Działa drażniąco na oczy i skórę 
 
Zagrożenia dla środowiska: 
Nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. 
 

2.2 Elementy oznakowania 
   

                    
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
R10 – Produkt łatwopalny. 
R20/21 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
R38 – Działa drażniąco na skórą. 
 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
S2 - Chronić przed dziećmi.  
S25 – Unikać zanieczyszczenia oczu. 
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
 
Zawiera: ksylen (mieszanina izomerów) 

                                               
2.3 Inne zagrożenia 

 
Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XII.  
Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. 
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______________________________________________________________________________________________ 
 
3 SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
______________________________________________________________________________________________ 

 
3.1 Substancje 

Nie dotyczy 
 

3.2 Mieszaniny 
 
 Ksylen: 
 nr rejestracji: 01-2119555267-33-XXXX 
 

Nazwa substancji:             Nr indeksowy:                   nr CAS               nr WE           uł. masowy  w % 
           m-Ksylen    601-022-00-9                   108-38-3  203-576-3        23 – 42 
 
 Zgodnie z dyr. 67/548/EWG (rozp. MZ, Dz.U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666 z późn. zmianami) 
 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
 R10 – Produkt łatwopalny. 
 Zagrożenia dla człowieka: 
 Xi, R38 - Działa drażniąco na skórę. 
 Xn, 20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
 
 Klasyfikacja wynikaj ąca z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) + doklasyfikowanie 
 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
 Flam. Liq. 3 – Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 3 
     H226 - Łatwopalna ciecz i pary. 
 Zagrożenia dla człowieka: 
 Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4 
      H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
      H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
 Skin Irrit. 2  – Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
     H315 - Działa drażniąco na skórę. 

 
Nazwa substancji:                   Nr indeksowy:                   nr CAS               nr WE           uł. masowy  w % 

 p-ksylen          601-022-00-9     106-42-3  203-396-5         11 – 21 
 
 Zgodnie z dyr. 67/548/EWG (rozp. MZ, Dz.U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666 z późn. zmianami) 
 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
 R10 – Produkt łatwopalny. 
 Zagrożenia dla człowieka: 
 Xi, R38 - Działa drażniąco na skórę. 
 Xn, 20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
 
 Klasyfikacja wynikaj ąca z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) + doklasyfikowanie 
 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
 Flam. Liq. 3 – Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 3 
     H226 - Łatwopalna ciecz i pary. 
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 Zagrożenia dla człowieka: 
 Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4 
      H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
      H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
 Skin Irrit. 2  – Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
     H315 - Działa drażniąco na skórę. 

Nazwa substancji:                   Nr indeksowy:                   nr CAS               nr WE           uł. masowy  w % 
 etylobenzen          601-023-00-4     100-41-4  202-849-4          3 – 19  
 
 Zgodnie z dyr. 67/548/EWG (rozp. MZ, Dz.U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666 z późn. zmianami) 
 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
 F, R11 – Produkt wysoce łatwopalny. 
 Zagrożenia dla człowieka: 
 Xn, 20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 
 
 
 Klasyfikacja wynikaj ąca z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) + doklasyfikowanie 
 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
 Flam. Liq. 2 - Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 2 
     H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
 
 Zagrożenia dla człowieka: 
 Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4 
      H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
 

Nazwa substancji:                   Nr indeksowy:                   nr CAS               nr WE           uł. masowy  w % 
 o-ksylen          601-022-00-9    95-47-6  202-422-2          0,2 – 10  
 
 Zgodnie z dyr. 67/548/EWG (rozp. MZ, Dz.U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666 z późn. zmianami) 
 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
 R10 – Produkt łatwopalny. 
 Zagrożenia dla człowieka: 
 Xi, R38 - Działa drażniąco na skórę. 
 Xn, 20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
 
 Klasyfikacja wynikaj ąca z Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) + doklasyfikowanie 
 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: 
 Flam. Liq. 3 – Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 3 
     H226 - Łatwopalna ciecz i pary. 
 Zagrożenia dla człowieka: 
 Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 4 
      H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
      H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
 Skin Irrit. 2  – Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 
     H315 - Działa drażniąco na skórę. 
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_________________________________________________________________________________________________
  
4 SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
__________________________________________________________________________________  
 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

 
Zalecenia ogólne: 
W razie wystąpienia nudności lub wypadku przy pracy zasięgnąć porady lekarza. Poinformować lekarza  
o udzieleniu pierwszej pomocy i pokazać symbole zagrożenia oraz zwroty R i S. 
 
Drogi oddechowe: 
Objawy: podrażnienie oczu, jamy nosowo-gardłowej, nudności, rozdrażnienie, osłabienie, zaburzenia czasu reakcji 
oraz pamięci krótkotrwałej. Poszkodowanego wynieść na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło, unikać 
wychłodzenia organizmu. Poszkodowanego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej (głowa na bok), aby zapobiec 
uduszenia się wymiotami w razie wystąpienia wymiotów. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. 
Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Należy pokazać kartę charakterystyki. Nie wywoływać wymiotów. Ryzyko 
zadławienia się wymiotami i uduszenia.  
 
Kontakt ze skórą: 
Objawy: podrażnienie skóry. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczone miejsca umyć letnią 
wodą z detergentem. W razie wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady lekarza.  
  
Kontakt z oczami: 
Objawy: podrażnienie oczu. Dokładnie płukać przez kilkanaście minut (10-15) dużą ilością czystej letniej wody – 
zasięgnąć porady lekarza. Należy pokazać kartę charakterystyki. 
   
Przewód pokarmowy: 
Objawy: uczucie pieczenia i bóle w okolicach brzucha, w przypadku aspiracji może rozwinąć się chemiczne 
zapalenie płuc i obrzęk płuc. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską i pokazać kartę charakterystyki. Jeśli to 
konieczne, zastosować sztuczne oddychanie. Nie wywoływać wymiotów. Ryzyko zadławienia się wymiotami  
i uduszenia.  

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
            Pary powodują podrażnienie oczu, nosa, gardła. Powodują pobudzenie, działają narkotycznie, depresyjnie na 
 ośrodkowy układ nerwowy, bóle i zawroty głowy, skurcze, utratę przytomności, śpiączkę, zatrzymanie oddechu. 
 Kontakt ze skórą może spowodować odtłuszczenie i wysuszenie skóry. Kontakt z oczami może powodować 
 podrażnienie i ból. Po spożyciu mogą wystąpić nudności, wymioty, istnieje również ryzyko aspiracji w razie 
 wymiotów. 

 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

postępowania z poszkodowanym 
W przypadku połknięcia konieczna natychmiastowa pomoc lekarska. Pokazać personelowi medycznemu 
udzielającemu pomocy kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie. Dalsze leczenie objawowe.  
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5 SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO ŻARU 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, ciężka i średnia piana, rozproszone prądy wody, 
mgła wodna. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte prądy wody. 
 
Należy unikać jednoczesnego stosowania piany i wody na tę samą powierzchnię, ponieważ woda niszczy pianę. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Produkty spalania zawierają tlenek i dwutlenek węgla. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Opary 
produktu są cięższe od powietrza, mogą przemieszczać się na duże odległości i gromadzić nad podłożem, mogą 
stwarzać ryzyko zapalenia się i powrotu płomienia do źródła wycieku. 
 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. Duże pożary gasić  
z bezpiecznej odległości, zza osłon, przy użyciu zdalnych urządzeń tryskaczowych lub bezzałogowych działek - 
groźba wybuchu. Pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi prądami 
wody z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu); o ile to możliwe i bezpieczne usunąć z obszaru zagrożenia  
i kontynuować zraszanie do momentu całkowitego ich schłodzenia. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po 
gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód - możliwe wystąpienie zagrożenia wybuchowego w kanalizacji, możliwe 
ponowne zapalenie na powierzchni cieczy. Ścieki i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone i wyposażone w pełną odzież 
ochronną i nadciśnieniowe aparatu powietrzne izolujące drogi oddechowe. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
6 SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  

 UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby, które nie biorą udziału  
w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarządzić ewakuację.  
Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą cieczą, Unikać wdychania par/mgły. W przypadku uwolnienia  
w zamkniętej/ograniczonej przestrzeni zapewnić skuteczną wentylację. Stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz 
sekcja 8). Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu -  nie używać otwartego płomienia, nie palić tytoniu, nie używać 
narzędzi iskrzących itp. Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.  
 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód lub gleby. Jeżeli to możliwe  
i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy; uszkodzone opakowanie 
umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu. 
W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu i zanieczyszczenia środowiska powiadomić odpowiednie władze 
(służby BHP, ratownicze, ochrony środowiska, organy administracji). 
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6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zebrane w obwałowaniu duże ilości cieczy odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy posypać niepalnym 
materiałem chłonnym (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit), zebrać do odpowiedniego, zamykanego, 
oznakowanego pojemnika na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 13 i 15). 
W razie potrzeby skorzystać z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpadów. 
 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
 Patrz sekcje 8, 13 i 15 karty charakterystyki. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
7 SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH  

  MAGAZYNOWANIE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
           Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania: 

W miejscu stosowania i przechowywania mieszaniny należy zapewnić łatwy dostęp do sprzętu ratunkowego (na 
wypadek pożaru, uwolnienia itp.). Unikać przedłużającego się kontaktu ze skórą; unikać zanieczyszczenia oczu; 
unikać wdychania par/mgły. Zapobiegać tworzeniu szkodliwych stężeń par w powietrzu. Zapewnić skuteczną 
wentylację; w miejscu, w którym jest możliwa emisja par przewidzieć wentylację wyciągową. Nieużywane 
pojemniki trzymać zamknięte i ustawione w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekowi. Stanowiska pracy muszą 
być utrzymywane w czystości, a drogi ewakuacyjne drożne. Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu podczas używania 
produktu. Środki ochrony indywidualnej stosować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8. 
 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi magazynowania cieczy łatwopalnych. Mieszaninę należy 
przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach i zbiornikach, ze 
stali nierdzewnej lub stali miękkiej, w miejscu chłodnym, dobrze wentylowanym. Pojemniki przechowywać z dala 
od źródeł ciepła i źródeł zapłonu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Magazyn 
powinien być wyposażony w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. 
Prace związane z czyszczeniem, kontrolą i utrzymaniem wewnętrznej struktury zbiorników magazynowych może 
być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany i odpowiednio wyposażony personel, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Instalacje magazynowe powinny być tak zaprojektowane, aby nie doszło do zanieczyszczenia wód  
i gleby w przypadku wycieku lub rozlania. 
 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Patrz podsekcja 1.2. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się z producentem/dostawcą. 
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8 SEKCJA 8: KONTROLA NARA ŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Ksylen: 
Ksylen mieszanina izomerów 
NDS: 100 mg/m3, 
TWA (8h): 221 mg/m3, 
STEL (15 min): 442 mg/m3, 
 
Etylobenzen: 
NDS: 200 mg/m3, 
NDSCh: 400 mg/m3, 
TWA (8h): 442 mg/m3, 
STEL (15 min): 884 mg/m3, 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r roku w sprawie najważniejszych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2002, Nr 127,  
poz. 1833 z późn. zmianami). 
 
Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości 
granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG 
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w 
miejscu pracy (WE 2000,  nr 39 z późn. zmianami). 
 

8.2 Kontrola narażenia 
           Stosowne techniczne środki kontroli: 

Wskazana hermetyzacja procesu. Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.  
Wentylacja ogólna i/lub wyciąg miejscowy są zalecane w celu utrzymania stężenia par w powietrzu poniżej 
niebezpiecznych wartości. Preferowany jest wyciąg miejscowy, ponieważ umożliwia kontrolę emisji u źródła  
i zapobiega rozprzestrzenianiu się na cały obszar pracy. 
Patrz także sekcja 7. 
 

           Indywidualne środki ochrony: 
Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj 
zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki pracy w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. 
Stosować środki ochrony renomowanych producentów. Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania 
określone w normach i przepisach. Nie jeść i nie pić podczas wykonywania pracy z produktem. Umyć dokładnie 
ręce po zakończeniu pracy. Zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym użyciem. 
 
Ochrona oczu lub twarzy: 
Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) w przypadku wykonywania czynności stwarzających ryzyko 
pryśnięcia do oka lub narażenia na działanie par.  
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Ochrona skóry:    
Rękawice ochronne odporne na działanie produktu (np. z materiału Viton) z czasem przenikania 480 minut  
i ochronny krem do rąk. Fartuch lub ubranie ochronne z tkanin powlekanych, odpornych na działanie 
rozpuszczalników; zalecane w wersji antystatycznej. 
 
Ochrona dróg oddechowych: 
Zapewnić dobrą wentylację. Filtr A2 (kolor brązowy) do ochrony dróg oddechowych przed gazami organicznymi  
i parami substancji organicznych z temperaturą wrzenia powyżej 65ºC (cykloheksan, eter dietylowy, izobutan, 
aceton, toluen, ksyleny). 
W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartości tlenu w powietrzu / dużej 
niekontrolowanej emisji / wszystkich okoliczności, kiedy maska z pochłaniaczem nie dają dostatecznej ochrony 
stosować izolujący sprzęt ochrony dróg oddechowych.            
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
9 SEKCJA 9: WŁA ŚCIWO ŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 

a) Wygląd          ciecz, srebrna 

b) Zapach          chemiczny 

c) Próg zapachu         brak danych 

d) pH           nie dotyczy 

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia      - 25 °C 

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia   140 °C 

g) Temperatura zapłonu        24 °C 

h) Szybkość parowania        brak danych 

i) Palność (ciała stałego, gazu)       nie dotyczy 

j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości brak danych 

k) Prężność par (20°C)        brak danych  

l) Gęstość par  względem powietrza      brak danych  

m) Gęstość względna (20°C)        ok. 0,9 g/cm3 

n) Rozpuszczalność w wodzie       bardzo słaba 

    Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach     etanol, eter etylowy, disiarczek węgla 

o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda     brak danych 

p) Temperatura samozapłonu       brak danych 

q) Temperatura rozkładu        brak danych 

r) Lepkość          brak danych 
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s) Właściwości wybuchowe        brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające        brak dostępnych danych 

u) Współczynnik załamania światła       brak danych 

v) Masa cząsteczkowa        brak danych 

w) Stan skupienia w temp. 20 °C       ciecz 

 
9.2 Inne informacje 
           Przewodnictwo elektryczne         brak danych 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
10 SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNO ŚĆ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
10.1 Reaktywność 

Ksylen jest substancją stabilną chemicznie. W normalnych warunkach otoczenia (temperatura i ciśnienie) nie 
rozkłada się. Odparowuje, tworząc wybuchowe pary, które są cięższe od powietrza. 
 

10.2 Stabilność chemiczna 
W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia, przy przestrzeganiu zaleceń w zakresie warunków stosowania i 
magazynowania produkt stabilny. 
 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Niebezpieczne reakcje nie są znane.  
 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu: iskry, wyładowania elektryczności statycznej, otwarty płomień, źródła 
ciepła.  
 

10.5 Materiały niezgodne  
          Silne utleniacze. 

 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
           Tlenek i dwutlenek węgla przy spaleniu. 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
Po spożyciu występuje uczucie pieczenia i bólu w okolicy brzucha, w przypadku aspiracji może rozwinąć się chemiczne 
zapalenie płuc i obrzęk płuc. Może wystąpić odwracalne uszkodzenie wątroby oraz zaburzenie czynności nerek. Bardzo 
wysokie stężenie  par powoduje postępującą inhibicję ośrodkowego układu nerwowego prowadzącą do śpiączki, której 
towarzyszy zatrzymanie oddechu, a w końcowej fazie prowadzi do niedokrwienia tkanki mózgowej i śmierci. Wysokie 
stężenie wywołuje śpiączkę, której towarzyszy zatrzymanie oddechu, powoduje zaburzenia czynności nerek i prowadzi do 
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uszkodzenia wątroby. Przy niskim stężeniu występuje podrażnienie oczu, jamy nosowo-gardłowej, nudności, 
rozdrażnienie, osłabienie, zaburzenia czasu reakcji i pamięci krótkotrwałej. Opary mogą wywoływać zawroty głowy, bóle 
głowy, nudności, rozkojarzenie. Ksylen zawarty w wyrobie może się wchłaniać przez skórę i wywoływać zakażenie.  

 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
a) toksyczność ostra;  

 LD50 (ksylen, doustnie, szczur)     4300 mg/kg 

 LD50 (ksylen, doustnie, mysz)     1590 mg/kg 

 LD50 (etylobenzen, doustnie, szczur)    3500 mg/kg 

 LC50 (ksylen, wdychanie, szczur, 4h)    8000 ppm 

 LC50 (ksylen, mysz, wdychanie, 6h)    3907 ppm 

 LC50 (o-ksylen, szczur, wdychanie, 4h)    6350 ppm 

 LC50 (o-ksylen, szczur, wdychanie, 6h)    6700 ppm 

 LD50 (etylobenzen, królik, skóra)     17800 µl/kg 

b) działanie żrące/drażniące na skórę;  

 Działa drażniąco na skórę, przy dłuższym kontakcie ze skórą może powodować powstanie pęcherzy.  

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;  

 Opary i ksylen w postaci ciekłej działają drażniąco na oczy i błony śluzowe. Etylobenzen działa drażniąco na oczy, 
może uszkadzać rogówkę.   

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  

 Brak dostępnych danych. 

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;  

 Nie czynnikiem mutagennym. Test Amesa na Salmonella typhimurium wg OECD 471 przy stężeniu 20 µL/mL.  

f) rakotwórczość;  

 Nie działa rakotwórczo w testach na zwierzętach. 

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;  

 Nie wpływa na rozrodczość. 

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;  

 Brak dostępnych danych. 

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; 

 Brak dostępnych danych. 

j) zagrożenie spowodowane aspiracją. 

 Ryzyko aspiracji w razie wymiotów. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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12 SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 
12.1 Toksyczność 

Ksylen: 

 LC50 (toksyczność, ryby – Lepomis macrochirus, 96h)    20,9 mg/L 

 LC50 (toksyczność, ryby - Pimephales promelas, 96h)    26,7 mg/L 

 LC50 (toksyczność, ryby – Carassiuus auratus, 96h)    16,9 ppm 

 LC50 (toksyczność, ryby – Poecilia reticulata, 96h)    34,7 mg/L 

 o-ksylen: 

 LC50 (toksyczność, ryby – Pimephales promelas, 96h)    16,1 mg/L 

 LC50 (toksyczność, ryby – Poecilia reticulata, 96h)    12 mg/L 

 LC50 (toksyczność, ryby – Oncorhynchus mykiss, 96h)    7,6 mg/L 

 LC50 (toksyczność, ryby – Poecilia reticulata, 7 dni)    35 ppm 

 LC50 (toksyczność, skorupiaki – Daphnia magna, 24h)    1 mg/L 

 m-ksylen: 

 LC50 (toksyczność, ryby – Poecilia reticulata, 96h)    12,9 mg/L 

 LC50 (toksyczność, ryby – Oncorhynchus mykiss, 96h)    8,4 mg/L 

 LC50 (toksyczność, skorupiaki – Daphnia magna, 24h)    4,7 mg/L 

  

 p-ksylen: 

 LC50 (toksyczność, ryby – Poecilia reticulata, 96h)    8,8 mg/L 

 LC50 (toksyczność, ryby – Oncorhynchus mykiss, 96h)    2,6 mg/L 

 LC50 (toksyczność, skorupiaki – Daphnia magna, 24h)    3,6 mg/L 

 Etylobenzen: 

 LC50 (toksyczność, ryby – Poecilia reticulata, 96h)    97,1 mg/L 

 LC50 (toksyczność, ryby – Lepomis macrochirus, 96h)    32 mg/L 

 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

            Ksylen: Łatwo biodegradowalny  
  - 50 – 70% po 5 dniach: tlenowy, ścieki komunalne,  
  - okres połowicznego zaniku w wodach podziemnych: 20 – 116 dni,  
  - okres połowicznego zaniku w glebie: 2 – 7 dni, 
  - okres połowicznego zaniku w atmosferze: 8 – 14 dni. 
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12.3 Zdolność do bioakumulacji 

          Ksylen: Potencjał bioakumulacyjny: BCF < 100 dla wszystkich składników. 
 

12.4 Mobilność w glebie 

Nie została określona dla produktu. Przypuszcza się, że ksylen będzie miał umiarkowaną do wysokiej mobilności w 
glebie, o-ksylen na podstawie eksperymentalnie oznaczonej wartości współczynnika wchłaniania gleby 48-129 ma 
wysoką mobilność w glebie, dla m-ksylenu zmierzona wartość współczynnika wchłaniania gleby wynosi 166 i 182, 
co świadczy o umiarkowanej mobilności w glebie, p-ksylen na podstawie wartości współczynnika gleby 246 i 540 
odznacza się umiarkowaną mobilnością w glebie, etylobenzen ma umiarkowaną mobilność (współczynnik 
wchłaniania gleby = 520) w glebie.  

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Na podstawie przeglądu dostępnych danych ocenia się, że toluen nie jest uważany za substancję PBT / vPvB. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

 Biologiczne zapotrzebowanie tlenu: BOD = 0,45 gO2/g 
 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu: COD = 0,5 gO2/g 
 Teoretyczne zapotrzebowanie tlenu: ThOD = 3,17 gO2/g 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
13 SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów           

Kod odpadu: 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. 

  Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować 
 na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego 
 produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie. 

 Kod odpadu: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

 Kod odpadu: 15 01 04 Opakowania z metali 

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. Unieszkodliwianie 
odpadów przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach 
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2001, nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001, nr 63, poz. 638  
z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001, nr 112, 
poz. 1206 z późniejszymi zmianami). 
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14 SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
       Substancja sklasyfikowana jako niebezpieczna w transporcie, podlega przepisom dotyczącym    

       przewozu towarów niebezpiecznych.                       

 

14.1 Numer UN (numer ONZ)    UN 1139 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN   POWŁOKA OCHRONNA W ROZTWORZE 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie   - kod klasyfikacyjny: F1 

       - informacja cyfrowa o zagrożeniu: 303 

       - nalepka(i) ostrzegawcza(e): nr 3   

14.4 Grupa pakowania     II     

14.5 Zagrożenia dla środowiska    nie dotyczy 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 640D        

14.7    Transport luzem zgodnie z załącznikiem II                 
           do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC        Brak danych 
_________ _________________________________________________________________________ 

 

15 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

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

� Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i 
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
rozporządzenie rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę 
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
(sprostowanie Dz.U. L 133 Z 29.05.2007 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE)  
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, 
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udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 133  
z 31.05.2010). 

� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353  
z 31.12.2008 r. z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011, Nr 63,  
poz. 322 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001, Nr 63, Poz. 638). 

� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001, Nr 62, Poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001, 
Nr 112, Poz. 1206 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.2001, Nr 63, Poz. 639, tekst jednolity). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U.2006, Nr 137, Poz. 984 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 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 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań  i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011, Nr 33, Poz. 166). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005, Nr 259, Poz. 2173). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie niektórych poziomów substancji  
w powietrzu (Dz.U.2008, Nr 47, Poz. 281).  

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).  

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz. 86). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650, tekst jednolity). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej (Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931). 

� Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U.2004, Nr 97, Poz. 962, 
tekst jednolity). 

� Regulamin dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009,  
Nr 167, Poz. 1318). 
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� Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.2002,  
Nr 199, Poz. 1671, tekst jednolity). 

� Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ADR 
(zał. do Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162). 

� Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, 
których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz.U.2007, Nr 107, Poz. 742).  

� Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009, Nr 178, Poz. 1380).  

 
  

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

           Producent mieszaniny nie dokonywał oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

16 SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

___________________________________________________________________________________________________ 

         Karta charakterystyki została sporządzona na podstawie informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji   
         dostarczonej przez producenta oraz aktualnie obowiązujących przepisów. 

 
Inne źródła danych: 
IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau).  
ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). 
 

        Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie obliczeń. 
 

Data aktualizacji Zakres aktualizacji Wersja  

10-09-2002 Data sporządzenia karty. MSDS/SZ/10-09-2002/PL 
24-11-2003 Aktualizacja danych dotyczących szkodliwości dla środowiska 

naturalnego. 
MSDS/SZ/24-11-2003/PL 

27-01-2005 Aktualizacja karty zgodnie z zaleceniami PPIS. MSDS/SZ/27-01-2005/PL 
11-02-2005 Aktualizacja karty w związku z wejściem w życie Rozporządzenia 

MZ w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego z dnia 14 grudnia 2004 r (Dz. U. nr 2, 
poz.8 z dnia 06 stycznia 2005). 

MSDS/SZ/11-02-2005/PL 

14-03-2005 Aktualizacja danych. MSDS/SZ/14-03-2005/PL 
12-05-2005 Aktualizacja danych. MSDS/SZ/12-05-2005/PL 
30-11-2005 Aktualizacja danych. MSDS/SZ/30-11-2005/PL 
22-05-2006 Aktualizacja danych. MSDS/SZ/22-05-2006/PL 
31-05-2006 Aktualizacja danych. MSDS/SZ/31-05-2006/PL 
05-09-2006 Aktualizacja danych. MSDS/SZ/05-09-2006/PL 
23-02-2007 Zmiana receptury, aktualizacja danych. MSDS/SZ/23-02-2007/PL 
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02-03-2007 Aktualizacja danych w związku ze zmianą przepisów. MSDS/SZ/02-03-2007/PL 
31-03-2008 Aktualizacja karty w związku z wejściem w życie nowych przepisów 

prawnych. 
MSDS/SZ/31-03-2008/PL 

14-04-2008 Aktualizacja danych MSDS/SZ/14-04-2008/PL 
15-01-2013 Dostosowanie układu i treści karty do wymagań Rozporządzenia UE 

453/2010. 
MSDS/SZ/15-01-2013/PL 

 

Dane zawarte w karcie charakterystyki należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania  
w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu.  
Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające dla tego 
produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych zastosowaniach.  
Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi 
odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie charakterystyki lub 
niewłaściwego zastosowania produktu. 
 
Dodatkowe informacje ważne dla ochrony zdrowia i środowiska  
Pracodawca jest zobowiązany do podejmowania środków i działań ograniczających narażenie pracowników.  
 
Objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki: 
NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie  
NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
DSB – Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym  
vPvB – (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PBT – (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna  
PNEC – Przewidywane stężenie niepowodujące skutków 
DN(M)EL – Poziom nie powodujący zmian  
BCF – Współczynnik biokoncentracji  
LD50 – Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 
LC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50%badanych zwierząt 
ECX – Stężenie, przy którym obserwuje się X% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 
IC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się 50% inhibicję badanego parametru  
STOT – Działanie toksyczne na narządy docelowe 
OECD – Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju  
LOEC – Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt 
NOEC – Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 
RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
IMDG – Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Mi ędzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych   

 
 


