
 
 KARTA CHARAKTERYSTYKI

Turtle Wax EXTREME 
PREWASH-T (260, 261)

 

 
SDS zgodne z ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Załącznik II - 
UE
 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja 
przedsiębiorstwa
Data wydania 23.11.2011
Data wersji 25.06.2014

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu Turtle Wax EXTREME PREWASH-T (260, 261)
Nr Artykułu 260, 261

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu Odtłuszczacz 1 i 5 litrów
Odpowiednie zidentyfikowane 
zastosowania

SU21 Zastosowanie konsumenckie Gospodarstwa domowe (= ogólnopubliczne 
= konsumenckie)

PC35 Produkty do mycia i czyszczenia (łącznie z produktami na bazie 
rozpuszczalnika)

PROC10 Stosowanie wałka lub szczotkowania
PROC11 Rozpylanie nieprzemysłowe

ERC8A Szeroko dyspersyjne zastosowanie w pomieszczeniach środków 
ułatwiających przetwórstwo w systemach otwartych
ERC8D Szeroko dyspersyjne zastosowanie na zewnątrz środków ułatwiających 
przetwórstwo w systemach otwartych

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
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

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

 

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

R66

Niebezpiecznych właściwości 
substancji / mieszaniny

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

2.2. Elementy oznakowania
Zwroty R R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 

skóry
Zwroty S S2 Chronić przed dziećmi

S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy.
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż 
opakowanie lub etykietę

Inne informacje Label Skład (zgodnie z 648/2004/WE):
>30% węglowodorów alifatycznych.
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne.

2.3. Inne zagrożenia
PBT / vPvB Produkt nie zawiera substancji identyfikowanych jako PBT/vPvB.
Skutek dla zdrowia Rozpryski, które przedostaną się do oczu, mogą powodować zaczerwienienie 

i podrażnienie.
Inne zagrożenia W razie rozlania materiału pamiętać, że podłogi i powierzchnie będą śliskie.
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Nazwa komponentu Identyfikacja Klasyfikacja Zawartość
Destylaty lekkie obrabiane wodorem 
(ropa naftowa)

Nr CAS: 64742-47-8
Nr EC: 265-149-8

Xn; R65
R66
; EUH 066;
Asp. tox 1; H304;

> 30 %

Alanina,N,N-bis(karboksymetylo-),
sól trisodu

Nr CAS: 164462-16-2
Nr EC: 423-270-5

Met. Corr. 1;H290; < 5 %

Węglan propano-1,2-diylu Nr CAS: 108-32-7
Nr EC: 203-572-1
Nr indeksu: 607-194-00-1

Xi; R36
Eye Irrit. 2; H319

< 5 %

Etoksylowany alkohol tłuszczowy C9-
C11

Nr CAS: 68439-46-3 Xi; R41
Eye Dam. 1; H318;

< 3 %

Sól sodowa oksyetylenowanego 
siarczanu alkoholu tłuszczowego 
C12-C14

Nr CAS: 68891-38-3
Nr EC: 500-234-8

Xi; R38,R41
Skin Irrit. 2;H315;
Eye Dam. 1;H318;

< 2 %

Komentarze o komponentach CAS-nr 64742-47-8, REACH Reg. nr: 01-2119456620-43-xxxx.
CAS-nr 164462-16-2, REACH Reg. nr: 01-0000016977-53-xxxx.
Lepkość kinematyczna przy 40°C: > 7 mm2/s Może to powodować opadanie 
R65.
Pełny tekst zadeklarowanych wyżej fraz-R i uwag H jak powyżej podano w 
punkcie 16.

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Turtle Wax EXTREME PREWASH-T (260, 261) Strona 2 z 9

Data wersji 25.06.2014



Ogólne W razie wątpliwości należy zapytać lekarza.
Wdychanie Wyprowadzić poszkodowanego na świerze powietrze i pod nadzorem zapewnić 

warunki do odpoczynku. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu 
skontaktować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą Umyć skórę wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Następnie 
posmarować tłustym kremem. 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. Jeżeli wystąpią objawy zasięgnąć 
porady lekarskiej.

Połykanie Dokładnie wypłukać usta. W charakterze płynu można także podawać mleko 
lub śmietankę. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Zapewnić opiekę lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Objawy i skutki ostre Wdychanie: Może podrażniać drogi oddechowe i powodować kaszel. Może 

powodować bóle głowy, uczucie zmęczenia i otępienia, nudności i zawroty 
głowy.
Kontakt ze skórą: Produkt działa odtłuszczająco na skórę przy długotrwałym 
lub częstym kontakcie.
Kontakt z oczami: Może podrażniać oczy i powodować zaczerwienienie i 
pieczenie.
Spożycie: Może powodować podrażnienie błon śluzowych, wymioty i biegunkę.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym
Inne informacje Leczenie objawowe.
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Właściwe środki gaśnicze Proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2), rozpylona woda.
Nieprawidłowe środki gaśnicze Nie używać jednego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Ryzyko pożaru i wybuchu Ten produkt nie jest palny. Produkt tworzy palne dymy po podgrzaniu. Pary 

są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się nad ziemią do źródeł 
zapłonu.

Niebezpieczne produkty spalania Może obejmować, ale nie są ograniczone tylko do: Tlenek węgla (CO). 
Dwutlenek węgla (CO2)

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony osobistej Nie przebywać w strefie zagrożenia bez niezależnego aparatu do oddychania.
Inne informacje Zanieczyszczoną wodę gaśniczą odizolować, zapobiec przedostaniu się do 

kanalizacji lub ścieków.
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 
środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych
Środki ochrony osobistej Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie palić i nie stosować otwartych źródeł 

ognia i innych źródeł zapłonu. 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 
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usuwania skażenia
Metody czyszczenia Zebrać piaskiem albo innym obojętnym materiałem chłonnym. Zebrać w 

odpowiednim pojemniku i usuwać jako odpad niebezpieczny, zgodnie z sekcją 
13. Uwaga, niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym produkcie.

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 wdychania aerozoli oraz kontaktu ze skórą 

i oczami. Nie obracać końcówki pojemnika w kierunku twarzy. Utrzymywać z 
dala od źródeł ciepła, iskier oraz otwartego ognia.

Ochronne środki bezpieczeństwa
Rady dotyczące ogólnej higieny w 
miejscu pracy

Po kontakcie z produktem dokładnie 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. Chronić 

przed zamarznięciem i bezpośrednim światłem słonecznym. Chronić przed 
dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla 
zwierząt.

Warunki bezpiecznego przechowywania
Wskazówki dotyczące zestawu do 
przechowywania

Przechowywane z dala od: Silnych utleniaczy.

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
Benzyna do lakierów Nr CAS: 64742-47-8

Nr EC: 265-149-8
8 godzin: 300 mg/m³
15 min: 900 mg/m³

8.2. Kontrola narażenia
Kontrola narażenia w miejscu pracy Teren dobrze wietrzony. Środki ochrony indywidualnej powinny być wybrane 

zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich certyfikacji i przy współpracy z ich 
dostawcą.

Ochronę dróg oddechowych
Ochronę dróg oddechowych W przypadku niedostatecznej wentylacji lub ryzyka narażenia na wdychanie 

par: używać odpowiedniej maski z filtrem (typu A/P2).

Ochronę rąk
Ochronę rąk Zakładać rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN 374): 

Nitrylu. Rękawice powinny być dobierane drogą konsultacji z dostawcą, który 
może poinformować o czasie ich działania ochronnego.

Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu W przypadku ryzyka rozprysków stosować okulary ochronne lub tarczę 

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

Odpowiednia kontrola narażenia środowiskowego
Kontrola narażenia środowiska Zalecane jest mycie samochodu metodą „Zbób to sam”

Inne informacje
Inne informacje Podany sprzęt ochronny stanowi zalecenie. Ocena faktycznych zagrożeń może 

skutkować innymi wymaganiami.
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 Ciecz tiksotropowa.
Kolor Beżowy
Zapach Rozpuszczalniki organiczne.
Komentarze, Granica zapachu Nie określono.
Komentarze, pH (jak podano) Nie dotyczy.
Komentarze, Punkt topnienia / 
zakres topnienia

Nie określono.

Komentarze, Punkt wrzenia Nie określono.
Punkt zapłonu Wartość: ≥ 76 °C
Komentarze, Tempo parowania Nie określono.
Palność (ciała stałego, gazu): Nie dotyczy.
Komentarze, Granica wybuchowości Nie określono.
Komentarze, Prężność par Nie określono.
Gęstość par Wartość: > 1

Gaz referencyjny: powietrz = 1
Ciężar właściwy Wartość: ~ 790 kg/m³
Opis rozpuszczalności Emulgujący w wodzie
Komentarze, Współczynnik podziału: 
n-oktanol / woda

Nie określono.

Komentarze, Zapalność 
spontaniczna

Nie określono.

Komentarze, Temperatura rozpadu Nie określono.
Lepkość Wartość: > 7 mm²/s

Temperatura badania: 40 °C
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. Ved oppvarming avgis brennbare damper.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Możliwość występowania Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje.
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niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać
Warunki, których należy unikać Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu. Unikać mrozu.

10.5. Materiały niezgodne
Czynniki, których należy unikać Silnych utleniaczy, kwasów i zasad.

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: > 2000 mg/kg

Testuj gatunki zwierząt: szczur
Komentarze : CAS 64742-47-8

LD50 doustnie Wartość: 32100 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: szczur
Komentarze : CAS 108-32-7

LD50 doustnie Wartość: ~ 4000 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: szczur
Komentarze : CAS 68891-38-3

LD50 doustnie Wartość: > 4000 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: szczur
Komentarze : CAS 164462-16-2

LD50 doustnie Wartość: > 2000 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: szczur
Komentarze : CAS 68439-46-3

LD50 naskórnie Wartość: > 4000 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: szczur
Odniesienie dla testu: OECD 402
Komentarze : CAS 164462-16-2

LD50 naskórnie Wartość: > 2000 mg/kg
Testuj gatunki zwierząt: królik
Komentarze : CAS 64742-47-8

LD50 wdychanie Wartość: 3400 ppm
Testuj gatunki zwierząt: szczur
Okres trwania: 4h
Komentarze : CAS 64742-47-8

Inne informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia
Ogólne Produkt nie był testowany. Klasyfikacja oparta jest na informacjach o 

poszczególnych składnikach i ich klasyfikacji. Produkt nie spełnia kryteriów 
klasyfikacji jako drażniący ani szkodliwy.

Potencjalne skutki ostre
Wdychanie Wdychanie aerozolu może spowodować podrażnienie górnych dróg 

oddechowych. Pary w wysokich stężeniach mogą drażnić układ oddechowy i 
wywoływać ból głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

Kontakt ze skórą Działa jak środek odtłuszczający skórę. Może powodować pękanie skóry i 
wypryski.

Kontakt z oczami Może działać drażniąco oraz powodować zaczerwienienie i pieczenie.
Połykanie Powoduje podrażnienie błon śluzowych, wymioty i biegunkę.
Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Lepkość 

kinematyczna przy 40°C: > 7 mm2/s.

Opóźnione skutki /Narażenie powtarzające się
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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.
Skutki chroniczne Powtarzające się, długotrwałe wdychanie oparów może być przyczyną 

trwałego uszkodzenia mózgu.

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
Ekotoksyczność Produkt nie był testowany. Ocena opiera się na informacji o składnikach.
Wodne, komentarze Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa), CAS 64742-47-8:

LC50 96h (ryba) >100 mg/l
EC50 48h (Daphnia) >100 mg/l
EC50 72h (alge) >100 mg/l
Potensielt bioakkumulerbar. Log Pow: 2-7. Łatwo ulega biodegradacji. >60%, 
28 dage.

Etoksylowany alkohol tłuszczowy C9-C11, CAS 68439-46-3:
LC50 96h (ryba) >2,4 mg/l
EC50 48h (Daphnia) 1-10 mg/l
IC50 72h (alge) 1-10 mg/l
Łatwo ulega biodegradacji. >60%, 28 dage

Sól sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu tłuszczowego C12-C14, 
CAS 68891-38-3:
LC50 96h (ryba) 1-10 mg/l
EC50 48h (Dapnia) 1-10 mg/l
IC50 72h (alg) 10-100 mg/l
Łatwo ulega biodegradacji. OECD 301D test, 28 dage: 80% (DOC).

Węglan propano-1,2-diylu, CAS 108-32-7:
LC50 96h (ryba) 5300 mg/l
EC50 48h (Daphnia magna) >500 mg/l
IC50 72h (alg) >500 mg/l
Łatwo ulega biodegradacji.

Alanina,N,N-bis(karboksymetylo-),sól trisodu, CAS 164462-16-2:
LC50 96h (ryba, Brachydanio rerio) > 200 mg/l.
EC50 48h (Daphnia magna) > 200 mg/l , OECD 202.

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.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Potencjał bioakumulacyjny Zawiera składniki o zdolności do bioakumulacji.

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność Emulgerer i vann Flyter på vatten

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Wynik oceny właściwości PBT Produkt nie zawiera żadnych substancji typu PBT.
Wyniki oceny vPvB Produkt nie zawiera żadnych substancji typu vPvB.
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12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Inne niesprzyjające skutki/Uwagi Rozlanie produktu może spowodować powstanie błonki na powierzchni wody, 

powodując fizyczne uszkodzenie organizmów. Wymiana tlenu może zostać 
zmniejszona. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wody lub gleby.

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Określ właściwy sposób usunięcia Dostarczać jako odpad niebezpieczny zgodnie z lokalnymi przepisami. Kod 

odpadu niebezpiecznego (EWC / EAL)-Code) jest orientacyjny. Użytkownik 
musi sam określić prawidłowy kod, jeśli wykorzystanie różni się od podanego 
tutaj. Opróżnione i oczyszczone opakowanie może być utylizowane jako odpad 
z gospodarstw domowych lub skierowane do recyklingu.

Produkt sklasyfikowany jako odpad 
niebezpieczny

Tak

Kod odpadów wg EWC Europejski Katalog Odpadów: 20 01 29* detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne

Inne informacje Nie wylewać do kanalizacji.
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Komentarze Nie uważa się za materiały niebezpieczne zgodnie z UN, IMO, ADR / RID i 

IATA / ICAO Regulaminu.

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.
Substancje wymienione w sekcji 3 są sprawdzane zgodnie z załącznikiem VI 
Rozporządzenia CLP (UE) nr 1272/2008, według aktualnego wydania.
Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31,
Załącznik II.
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY
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z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
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.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
Przepisów transportu międzynarodowego (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Niniejsza karta charakterystyki opiera się na danych uzyskanych od
producenta.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Ocena Bezpieczeństwa 
Chemicznego została wykonana

Nie

Wymagany raport bezpieczeństwa 
chemicznego (CSR)

Nie

 

SEKCJA 16: Inne informacje
Lista stosownych wyrażeń R (pod 
nagłówkami 2 i 3)

R36 Działa drażniąco na oczy.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry
R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia
R38 Działa drażniąco na skórę.

Lista odpowiednich zwrotów H 
(Sekcje 2 i 3).

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub 
pękanie skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H290 Może powodować korozję metali.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.

Dodatkowe informacje Skróty i akronimy:
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: 09.08.2013

Informacje dodane, usunięte lub 
zmienione

Wersja: 3 Punkty zmiany: 1-16.

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

Wersja 3
Odpowiedzialny za kartę 
charakterystyki

SEAB AB
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