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[Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pó niejszymi zmianami] 

Sekc ja  1 :  Identyf ik ac ja  subs tanc j i /mie szan in y  i  identy f i kac ja  p rzeds i b io r s twa  

1.1  Identyfikator produktu 
 Nazwa handlowa:   BIODUR EMALIA AKRYLOWA W OPAKOWANIU AEROZOLOWYM 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 Zastosowania zidentyfikowane: emalia akrylowa przeznaczona do drobnych napraw, malowania i renowacji  
    farb i lakierów. Stosowana na powierzchniach metalowych, szklanych,  
    betonowych. Do prac zewn trznych i wewn trznych.  
Zastosowania odradzane:    nie okre lono. 

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 

 Dostawca:    LLC “NEWTON-PROMSERVICE” 

 Adres:     App. 110 Chichibabina., 9, app. 110, Ukraina 

 Telefon/fax:   38-0577661720 
 Importer:    BIODUR Sp. z o.o. 

 Adres:     31-036 Kraków, ul. Halicka 9, Polska 

 Telefon/fax:   +48 123 766552 
 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kart  charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl 

 Adres e-mail w sprawie produktu: info@biodur.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (stra  po arna), 999 (pogotowie medyczne)  

 

Sekcja  2:  I d e nt yf i ka c ja  zag r o  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 Aerosol 1 H222-H229, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 

Skrajnie atwopalny aerozol. Pojemnik pod ci nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Dzia a dra ni co na oczy. 
Mo e wywo ywa  uczucie senno ci lub zawroty g owy.  

2.2 Elementy oznakowania 
 Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia i has o ostrzegawcze. 

 

  

NIEBEZPIECZE STWO   

 Nazwy substancji, które wp yn y na klasyfikacj  

 Zawiera:  octan metylu, octan etylu, octan n-butylu. 

 Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia 

 H222  Skrajnie atwopalny aerozol. 
H229  Pojemnik pod ci nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 

 H319  Dzia a dra ni co na oczy. 
H336  Mo e wywo ywa  uczucie senno ci lub zawroty g owy. 

 Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci 

 P102  Chroni  przed dzie mi. 
P210   Przechowywa  z dala od róde  ciep a, gor cych powierzchni, róde  iskrzenia, otwartego  
  ognia i innych róde  zap onu. Nie pali . 
P211  Nie rozpyla  nad otwartym ogniem lub innym ród em zap onu. 
P251  Nie przek uwa  ani nie spala , nawet po zu yciu. 
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 P271  Stosowa  wy cznie na zewn trz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

P337+P313 W przypadku utrzymywania si  dzia ania dra ni cego na oczy: Zasi gn  porady/zg osi  si   
  pod opiek  lekarza. 
P410+P412  Chroni  przed wiat em s onecznym. Nie wystawia  na dzia anie temperatury przekraczaj cej  
  50oC /122oF.  

 Dodatkowe oznakowanie 
 EUH066  Powtarzaj ce si  nara enie mo e powodowa  wysuszanie lub p kanie skóry. 

EUH 208  Zawiera metakrylan metylu, metakrylan butylu. Mo e powodowa  wyst pienie reakcji alergicznej. 

2.3 Inne zagro enia 

 Produkt nie zawiera komponentów, które spe niaj  kryteria PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII 
rozporz dzenia REACH.  

 

Se kc j a  3 :  Sk ad/ in f orma c ja  o  sk adn ik ach  

3.2 Mieszaniny 

 Numer CAS: 68476-85-7 
Numer WE: 270-704-2 
Numer indeksowy: 649-202-00-6 
Numer rejestracji REACH: 
substancja zwolniona z rejestracji 

gazy z ropy naftowej, skroplone 1, 2 

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 

 20-50% 

 Numer CAS: 79-20-9 
Numer WE: 201-185-2 
Numer indeksowy: 607-021-00-X 
Numer rejestracji REACH: 
01-2119459211-47 

octan metylu1 

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 
< 25% 

 Numer CAS: 141-78-6 
Numer WE: 205-500-4 
Numer indeksowy: 607-022-00-5  
Numer rejestracji REACH: 
01-2119475103-46-XXXX 

octan etylu1 
Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 
 < 15% 

 Numer CAS: 123-86-4 
Numer WE: 204-658-1 
Numer indeksowy: 607-025-00-1 
Numer rejestracji REACH: 
01-2119485493-29-XXXX 

octan n-butylu1 
Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336 

< 15% 

 Numer CAS: 1330-20-7 
Numer WE: 215-535-7  
Numer indeksowy: 601-022-00-9 
Numer rejestracji REACH: - 

ksylen1, 3 

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 H312, 
Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, STOT RE 2 H373 

< 2% 

 Numer CAS: 100-41-4 
Numer WE: 202-849-4 
Numer indeksowy: 601-023-00-4 
Numer rejestracji REACH: - 

etylobenzen1, 3 

Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, Carc. 2 H351, STOT 
RE 2 H373, Aquatic Chronic 3 H412 

< 1% 

 Numer CAS: 97-88-1 
Numer WE: 202-615-1 
Numer indeksowy: 607-033-00-5 
Numer rejestracji REACH:- 

metakrylan butylu1 

Flam. Liq. 3 H226, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317, 
STOT SE 3 H335 

 0,1% 

 Numer CAS: 80-62-6 
Numer WE: 201-297-1 
Numer indeksowy: 607-035-00-6 
Numer rejestracji REACH:- 

metakrylan metylu1, 3 

Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, STOT SE 3 H335  0,1% 

 Numer CAS: 108-88-3 
Numer WE: 203-625-9 
Numer indeksowy: 601-021-00-3 
Numer rejestracji REACH:- 

toluen1, 3 

Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336,  
Repr. 2 H361d, STOT RE 2 H373 
 

< 0,1% 

 1 - substancja z okre lonym najwy szym dopuszczalnym st eniem w rodowisku pracy na poziomie krajowym. 
2 – klasyfikacja po uwzgl dnieniu uwagi K (zawarto  1,3-butadienu poni ej 0,1%) 
3 - substancja z okre lonym najwy szym dopuszczalnym st eniem w rodowisku pracy na poziomie unijnym. 

 Pe en tekst zwrotów H przytoczony zosta  w sekcji 16 karty. 
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Se kc j a  4 :  rod ki  p ie rwsze j  p omoc y  

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 

 W kontakcie  ze  skór :  natychmiast  zdj  zabrudzone ubranie.  Zanieczyszczon  skór  zmy  du  ilo ci  wody,  
nast pnie  przemy  du  ilo ci  wody  z  myd em.  W  przypadku  wyst pienia  niepokoj cych  objawów,  
skonsultowa  si  z lekarzem.  

 W kontakcie z oczami: skonsultowa  si  z lekarzem okulist  w przypadku wyst pienia podra nienia. Chroni  
niepodra nione oko, wyj  szk a kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przemywa  wod  lub p ynem fizjologicznym 
(np. 0,9% chlorku soli lub 5% glukozy) przynajmniej przez kilkana cie minut. Unika  silnego strumienia wody - 
ryzyko uszkodzenia rogówki.  

 W przypadku spo ycia: nara enie t  drog  zazwyczaj nie wyst puje. Je eli dojdzie do po kni cia przep uka  usta 
wod . Nie wywo ywa  wymiotów! Nigdy nie podawa  niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultowa  si  
z lekarzem, pokaza  opakowanie lub etykiet . 

 Po nara eniu drog  oddechow : wyprowadzi  poszkodowanego na wie e powietrze, zapewni  ciep o i spokój. 
W razie potrzeby wykona  sztuczne oddychanie lub poda  tlen. W przypadku wyst pienia niepokoj cych 
objawów skonsultowa  si  z lekarzem. 

4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 

 W kontakcie ze skór : mo liwe wysuszanie lub p kanie skóry przy powtarzaj cym si  nara eniu, odt uszczenie, 
zaczerwienienie, odmro enie przy spryskaniu skóry sprayem z bliskiej odleg ci, mo liwa reakcja alergiczna.  
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, pieczenie, zawienie, podra nienie.  
Inhalacja: podra nienie b ony luzowej uk adu oddechowego, mo liwy kaszel, uczucie senno ci i zawroty g owy.  
Po po kni ciu: ze wzgl du na posta  produktu nie s  spodziewane negatywne skutki nara enia t  drog . 

4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania  
z poszkodowanym 

 Decyzj  o sposobie post powania ratunkowego podejmuje lekarz po dok adnej ocenie stanu poszkodowanego. 
Leczy  objawowo. 

 

Sekcja 5: Pos t p owan ie  w  p r z yp ad ku  p o ar u  

5.1 rodki ga nicze 

 Odpowiednie rodki ga nicze: piana ga nicza, proszek ga niczy, mg a wodna, dwutlenek w gla.  
Niew ciwe rodki ga nicze: zwarty strumie  wody – ryzyko rozprzestrzenienia po aru. 

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin  

 W warunkach po aru mog  wydziela  si  szkodliwe gazy, zawieraj ce m.in. tlenki w gla oraz inne 
niezidentyfikowane produkty rozk adu termicznego. Unika  wdychania produktów spalania, mog  stwarza  
zagro enie dla zdrowia. 

5.3 Informacje dla stra y po arnej 

 rodki ochrony ogólnej typowe w przypadku po aru. Nie nale y przebywa  w zagro onej ogniem strefie  
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezale nym obiegiem 
powietrza. Nie nale y dopu ci  do przedostania si  wody ga niczej do kanalizacji, wód powierzchniowych  
i gruntowych. Gaz mo e gromadzi  si  przy powierzchni ziemi i przemieszcza  si  na dalekie odleg ci 
stwarzaj c niebezpiecze stwo po aru lub wybuchu. Zagro one ogniem pojemniki ch odzi  z bezpiecznej 
odleg ci rozpylonym strumieniem wody. Pojemnik pod ci nieniem – niebezpiecze stwo rozszczelnienia,  
a nawet wybuchu w wysokiej temperaturze. Zbiera  zu yte rodki ga nicze. 

 

Sekcja  6:  Pos t p owa n i e  w  p r z yp ad k u  n i e zam i e r zon e g o  u wol n i e n i a  d o  r o d owi s k a  

6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 Ograniczy  dost p osób postronnych do obszaru awarii do czasu zako czenia odpowiednich operacji 

oczyszczania. Dopilnowa , aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadza  wy cznie przeszkolony personel.  
W przypadku du ych uwolnie  odizolowa  zagro ony obszar. Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewni  
odpowiedni  wentylacj . Og osi  zakaz palenia, u ywania otwartego ognia i narz dzi iskrz cych. Stosowa rodki 
ochrony indywidualnej. Nie wdycha  rozpylonej cieczy. 
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6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 

 W przypadku uwolnienia wi kszych ilo ci produktu nale y zapobiec rozprzestrzenieniu si  produktu  
w rodowisku naturalnym. Powiadomi  odpowiednie s by ratownicze. 

6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania ska enia 

 Uszkodzone opakowanie zebra  mechanicznie. Wyciek zebra  za pomoc  niepalnych materia ów wch aniaj cych 
ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umie ci  w kontenerach na odpady. Zebrany 
materia  potraktowa  jak odpady. Oczy ci  zanieczyszczone miejsce. Nie u ywa  narz dzi iskrz cych. Nie pali  
tytoniu. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
 Post powanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. rodki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 

 

Se kcj a  7 :  Pos t p ow ani e  z  sub s tanc jami  i  m ie szan in ami  or az  i ch  mag az ynow ani e  

7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 
 Przestrzega  przepisów prawnych w zakresie ochrony i bezpiecze stwa. Unika  kontaktu z oczami i ze skór . 

Stosowa rodki ochrony indywidualnej. Unika  wdychania aerozolu. Zapewni  odpowiedni  wentylacj  ogóln   
i/lub miejscow . Wyeliminowa ród a zap onu – nie u ywa  otwartego ognia, nie pali , nie u ywa  narz dzi 
iskrz cych i odzie y z tkanin podatnych na elektryzacj ; chroni  pojemniki przed nagrzaniem. Nie rozpyla  nad 
otwartym p omieniem lub arz cym si  materia em. Zapobiega  gromadzeniu si adunków elektrostatycznych. 
Pojemnik po otwarciu uszczelni  i przechowywa  w pozycji pionowej. Nieu ywane pojemniki trzyma  szczelnie 
zamkni te. Stosowa  zgodnie z przeznaczeniem. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych niezgodno ci 
 Przechowywa  tylko w suchym i ch odnym miejscu w temperaturze poni ej 50ºC. Trzyma  z dala od róde  ognia 

i ciep a. Na terenie magazynu przestrzega  zakazu palenia, u ywania otwartego ognia i narz dzi iskrz cych. 
Unika  bezpo redniego nas onecznienia. Nie przek uwa , ani nie spala  opakowa  tak e po zu yciu. 
Przechowywa  z dala od ywno ci, rodków spo ywczych i pasz dla zwierz t. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe 

 Brak informacji o zastosowaniach innych ni  wymienione w sekcji 1.2. 
 

Se kc j a  8 :   Kontro la  n ara en i a/ rodk i  o chrony  ind ywid ua lne j  

8.1 Parametry dotycz ce kontroli 

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB 

butan* [CAS 106-97-8] 1 900 mg/m3 3 000 mg/m3 — — 

propan* [CAS 74-98-6] 1 800 mg/m3 — — — 
octan n-butylu [CAS 123-86-4] 200 mg/m3 950 mg/m3 — — 

octan metylu [CAS 79-20-9] 250 mg/m3 600 mg/m3 — — 

octan etylu [CAS 141-78-6] 734 mg/m3 1468 mg/m3 — — 

ksylen [CAS 1330-20-7] 100 mg/m3   1,4 g/l** 

etylobenzen [CAS 100-41-4] 200 mg/m3 400 mg/m3 — 20 mg/h*** 

metakrylan butylu [CAS 97-88-1] 100 mg/m3 300 mg/m3 — — 

metakrylan metylu [CAS 80-62-6] 100 mg/m3 300 mg/m3 — — 

toluen [CAS 108-88-3] 100 mg/m3 200 mg/m3 — 80 mg/h**** 
300 µg/l***** 

 Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z pó n. zm. 

*sk adniki gazów z ropy naftowej, skroplonych [CAS 68476-85-7] 
** substancja oznaczana – kwas metylohipurowy, materia  biologiczny – mocz (warto  podana w przeliczeniu na redni  g sto  moczu 1,024) 

*** substancja oznaczana – kwas migda owy, materia  biologiczny – mocz 

**** substancja oznaczana – kwas benzoesowy, materia  biologiczny – mocz 

***** substancja oznaczana – toluen, materia  biologiczny – krew w niczkowa 
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 Zalecane procedury monitoringu 

Nale y zastosowa  procedury monitorowania st  niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz 
procedury kontroli czysto ci powietrza w miejscu pracy - o ile s  one dost pne i uzasadnione na danym 
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzgl dnieniem warunków 
panuj cych w miejscu nara enia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. 
Tryb, rodzaj i cz stotliwo  bada  i pomiarów powinny spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

8.2  Kontrola nara enia 

 Higiena przemys owa 
Przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny. Unika  kontaktu z oczami i ze skór . Zdj  natychmiast 
zanieczyszczon  odzie . W miejscu pracy nale y zapewni  wentylacj  ogóln  i/lub miejscow  w celu utrzymania 
st  czynników szkodliwych w powietrzu poni ej ustalonych warto ci dopuszczalnych. Podczas pracy  
nie je , nie pi , nie pali  tytoniu. Przed przerw  i po pracy nale y dok adnie umy  r ce. Je eli podczas 
procesów pracy wyst puje niebezpiecze stwo zapalenia odzie y na pracowniku — nie dalej ni  20 m w linii 
poziomej od stanowisk, na których wykonywane s  te procesy, powinny by  zainstalowane natryski ratunkowe 
(prysznice bezpiecze stwa) do obmycia ca ego cia a oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.  

rodki ochrony indywidualnej 
Konieczno  zastosowania i dobór odpowiednich rodków ochrony indywidualnej powinny uwzgl dnia  rodzaj 
zagro enia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób post powania z produktem. 
Stosowane rodki ochrony indywidualnej musz  spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu MG z dnia 21 
grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pó n. zm.) oraz w odpowiednich 
normach. Pracodawca obowi zany jest zapewni rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynno ci oraz 
spe niaj ce wszystkie wymagania jako ciowe, w tym równie  ich konserwacj  i oczyszczanie. Wszelki 
zanieczyszczony lub uszkodzony sprz t ochrony osobistej musi by  natychmiast wymieniony. 

 Ochrona r k 
Stosowa  r kawice ochronne odporne na dzia anie produktu o poziomie skuteczno ci 2 lub wi kszym. Rodzaj  
i grubo  materia u dobra  indywidualnie na stanowisku pracy.  

 Przy stosowaniu r kawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nale y pami ta  o tym, e podane poziomy 
skuteczno ci i odpowiadaj ce im czasy przebicia nie oznaczaj  rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, 
gdy  na t  ochron  wp ywa wiele czynników, jak np. temperatura, oddzia ywanie innych substancji itp. Zaleca si  
natychmiastow  wymian  r kawic, je li wyst pi  jakiekolwiek oznaki ich zu ycia, uszkodzenia lub zmiany w wygl dzie 
(kolorze, elastyczno ci, kszta cie). Nale y przestrzega  instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania r kawic,  
ale równie  przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wa ny jest równie  prawid owy sposób zdejmowania r kawic 
tak, aby unikn  zanieczyszczenia r k podczas wykonywania tej czynno ci. 

 Ochrona cia a 
Antystatyczne ubranie ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z w ókna naturalnego, np. z bawe ny).  

 Ochrona oczu 

Okulary  ochronne  w  szczelnej  obudowie  z  bocznymi  os onami  (oprawa  z  tworzywa  sztucznego  odpornego   
na dzia anie rozpuszczalników organicznych). 

 Ochrona dróg oddechowych 

W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa  
zatwierdzony respirator z poch aniaczem typu AX. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, 
niedostatecznej zawarto ci tlenu w powietrzu, du ej niekontrolowanej emisji lub innych okoliczno ci, kiedy 
maska z poch aniaczem nie daje dostatecznej ochrony stosowa  aparat oddechowy z niezale nym dop ywem 
powietrza. 

 Kontrola nara enia rodowiska 

 Unika  zrzutów do rodowiska, nie wprowadza  do kanalizacji. Ewentualne emisje z uk adów wentylacyjnych  
i  urz dze  procesowych  powinny  by  sprawdzane  w  celu  okre lenia  ich  zgodno ci  z  wymogami  prawa   
o ochronie rodowiska. 
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Se kc j a  9 :  c i wo c i  f i z yc zne  i  che mi c zne  

9.1 Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych 

 stan skupienia/posta :    ciecz w pojemniku aerozolowym 
barwa:      wg asortymentu  
      (czarny po ysk, czarny matowy, bia y po ysk) 
zapach:      charakterystyczny  
próg zapachu:     nie oznaczono 

 warto  pH:     nie dotyczy 
temperatura topnienia/krzepni cia:   nie oznaczono 
pocz tkowa temperatura wrzenia 
i zakres temperatur wrzenia:   nie oznaczono 
temperatura zap onu:     nie oznaczono  

 szybko  parowania:    nie oznaczono 

 palno  (cia a sta ego, gazu):   skrajnie atwopalny 
górna/dolna granica wybuchowo ci:  nie oznaczono 
pr no  par:     nie oznaczono 

 sto  par:     nie oznaczono 
sto :      nie oznaczono 

 rozpuszczalno :     nie oznaczono 
wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda:  nie oznaczono  
temperatura samozap onu:   nie oznaczono 

 temperatura rozk adu:    nie oznaczono 
ciwo ci wybuchowe:    nie wykazuje 
ciwo ci utleniaj ce:    nie wykazuje 

lepko :       nie oznaczono 

9.2 Inne informacje 
Brak wyników dodatkowych bada . 

 

Se kc j a  10 :  Stab i l no  i  re akt ywn o  

10.1 Reaktywno   
 Produkt reaktywny. Pary produktu mog  tworzy  mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Wi cej informacji  

w podsekcjach: 10.3-10.5. 
10.2 Stabilno  chemiczna 
 Przy prawid owym u ytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 
10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji 
 Nie s  znane niebezpieczne reakcje. 
10.4 Warunki, których nale y unika  
 Unika róde  ciep a i bezpo redniego nas onecznienia, temperatury powy ej 50oC. 
10.5 Materia y niezgodne 
 Unika  kontaktu z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami i zasadami. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu 
 Nie s  znane.  
 

Se kc j a  11 :  Inf orma c je  to ksy kol og iczn e  

11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych  

 Toksyczno  komponentów 

octan n-butylu [CAS 123-86-4] 

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 10 770 mg/kg [metoda OECD 423] 
LD50 (skóra, królik)  > 17 600 mg/kg [metoda OECD 402] 
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 octan etylu [CAS 141-78-6] 

LD50 (droga pokarmowa, szczur)1 5 620 mg/kg 
LD50 (skóra, królik)2  > 18 000 mg/kg 
1 ród o: Yakkyoku. Pharmacy. Vol. 32, Pg. 1241, 1981. 
2 ród o: Union Carbide Data Sheet. Vol. 10/4/1968. 

 octan metylu [CAS 79-20-9] 

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 5 000 mg/kg 
LC50 (inhalacja, szczur)  16 000 ppm/4h 
LD50 (skóra, szczur)  5 000 mg/kg 
LD50 (skóra, królik)  2 000 mg/kg 

ksylen [CAS 1330-20-7] 

LC50  (inhalacja, szczur)1  29,091 mg/l [metoda: EU B.2]  
LD50  (droga pokarmowa, szczur)    samiec: 3 523 mg/kg mc, samica > 4000 mg/kg mc [metoda: EU B.1]  
LD50 (skóra, królik)2  >4 350 mg/kg mc   
1 ród o: Toxicol Appl Pharmacol 33:543-558  1975  
2 ród o: Int. Arch. Occup. Env. Health. 44:201-211, 1979  

etylobenzen [CAS 100-41-4] 

LD50  (droga pokarmowa, szczur) 5 460 mg/kg mc   
LD50 (skóra, królik)  15 400 mg/kg mc   
1 ród o: Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 23:95-107 1962     
2 ród o: Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 13, Pg. 803, 1975 

toluen [CAS 108-88-3] 

LC50  (inhalacja, szczur)1  12,5 -28,8 mg/l   
LD50  (droga pokarmowa, szczur)2 5 589 mg/kg mc   
LD50 (skóra, królik)3  12 200 mg/kg mc 
1 ród o: Pozzani, V.C., Weil, C.S., Carpenter, C.P., Ind. Hyg. J., 20: 364-369, 1959  
2 ród o: BASF AG: dept. of toxicology, unpublished results (XI/384a),11-29-61     
3 ród o: American Industrial Hygiene Association Journal. Vol. 30, Pg. 470, 1969. 

 Toksyczno  mieszaniny 

Toksyczno  ostra 

ATEmix* (skóra)   > 2 000 mg/kg 

ATEmix* (inhalacja par)  > 20 mg/l 

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
* warto ci obliczone z uwzgl dnieniem oszacowanej warto ci punktowej. 
Dzia anie ce/dra ni ce na skór  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Powtarzaj ce si  nara enie mo e powodowa  
wysuszanie lub p kanie skóry.  

 Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy 
Dzia a dra ni co na oczy. 
Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. Jednak ze wzgl du na obecno  komponentów 
uczulaj cych produkt mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry. 
Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie rakotwórcze 
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
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 Szkodliwe dzia anie na rozrodczo  

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe  
Mo e wywo ywa  uczucie senno ci lub zawroty g owy.  

 Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie powtarzane  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

 Zagro enie spowodowane aspiracj  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

 

Se kc j a  12 :  Inf orma c je  e k olog icz ne  

12.1 Toksyczno  

 Toksyczno  komponentów 

 octan etylu [CAS 141-78-6] 

Toksyczno  ostra dla ryb   LC50 220-250 mg/l/96h (Pimephales promelas) 
    LC50 484 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) 
Toksyczno  ostra dla dafnii  EC50 560 mg/l/48h (Daphnia magna) 

octan n-butylu [CAS 123-86-4] 

Toksyczno  ostra dla ryb   LC50 18 mg/l/96h (Pimephales promelas) [metoda OECD 203] 

octan metylu [CAS 79-20-9] 

Toksyczno  ostra dla ryb   LC50 295-348 mg/l/96h (Pimephales promelas) 
    LC50 250-350 mg/l/96h (Brachydanio rerio) 
Toksyczno  ostra dla dafnii  EC50 1026,7 mg/l/48h (Daphnia magna) 
Toksyczno  ostra dla alg  EC50 120 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) 

ksylen [CAS 1330-20-7] 

Toksyczno  ostra dla ryb1  LC50   9,94 mg/l (Bryconamericus iheringii) 
Toksyczno  ostra dla rozwielitek2 EC50   >3,4 mg/l (Ceriodaphnia dubia) 
Toksyczno  ostra dla glonów  EbC50  2,2 mg/l (Selenastrum capricornutum) [metoda: OCED 201] 
1 ród o: Ecotoxicology and Environmental Safety 59, 256-262, 2004 
2 ród o: Ecotoxicology and Environmental Safety 39, 136-146, 1998 

etylobenzen [CAS 100-41-4] 

Toksyczno  dla ryb1  LC50   80 mg/l 
Toksyczno  dla rozwielitek2 LC50 16,2 mg/l/ Daphnia magna  
Toksyczno  dla rozwielitek3 EC50 4,75 mg/l /Daphnia magna  
Toksyczno  dla glonów   EC50 7,7 mg/l  NOEC 4,5 mg/l /Skeletonema costatum  

[metoda: U.S. EPA. 1985. Toxic substance Control Act Test guidelines: Final Rules 797.1060. Freshwater algae acute toxicity test. 
Federal register, Volume 50, Number 188, Friday, September 27, 1985.]  

1 ród o:  Resour.Publ.No.160, U.S.Dep.Interior, Fish Wildl.Serv., Washington, DC :505 p. (USGS Data File) 
2 ród o: Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia :64 p.  1989 
3 ród o: Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia :64 p. 

toluen [CAS 108-88-3] 

Toksyczno  dla ryb1  LC50  31,7 mg/l/ Pimephales promelas  
Toksyczno  dla rozwielitek2 LC50 92 mg/l/ Daphnia magna  
Toksyczno  dla glonów3   EC50 125-160 mg/l/ Scenedesmus subspicatus  
1 ród o: Vol. 5. Ctr.for Lake Superior Environ.Stud., Univ.of Wisconsin-Superior, Superior, WI :332 p. 1990 
2 ród o: Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia :64 p. 1989 
3 ród o: Water Res. 24|(1990) 31-38.  
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 Toksyczno  mieszaniny 
 Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzaj cy zagro enie dla rodowiska. 
12.2 Trwa  i zdolno  do rozk adu 
 Substancje: octan n-butylu, octan etylu, octan metylu ulegaj atwo biodegradacji. 

ksylen: ulega biodegradacji w 70% w ci gu 10 dni ród o: Howard P. H, editor. Handbook of Enviromental Fate 
and Exposure Data for Organic Chemicals. Lewis Publishers Volume II, pp. 505-535,1990) 
etylobenzen: ulega biodegradacji w 70-80% w ci gu 28 dni [metoda: ISO 14593-CO2] 

toluen: ulega biodegradacji w 86% w ci gu 20 dni ( ród o: Water Pollution Control Federation 46(1), 63-77 1974) 
gazy z ropy naftowej, skroplone: substancja atwo ulega biodegradacji i degradacji poprzez fotoliz  w powietrzu. 
Sta e szybko ci rozk adu dla substancji: 
stopie  degradacji w wodzie: Ksw = 0.047 d-1  
stopie  degradacji w osadzie: Ksed = 0.0023 d-1  
stopie  degradacji w glebie: Ksoil = 0.023 d-1 

12.3 Zdolno  do bioakumulacji 
 octan n-butylu: wspó czynnik biokoncentracji BCF = 14 log Pow = 2,3 

octan etylu: wspó czynnik biokoncentracji BCF = 30; log Pow = 0,6 
octan metylu: log Pow = 0,18 
butan: log Pow = 2,89 
propan: log Pow = 2,3 
gazy z ropy naftowej, skroplone: log Kow < 3 
ksylen: wspó czynnik biokoncentracji BCF = 25,9; log Pow = 3,15 
etylobenzen: wspó czynnik biokoncentracji BCF = 4; log Pow = 3,6 [metoda: EU A.8] 
toluen: wspó czynnik biokoncentracji BCF = 90; log Pow = 2,73 

12.4 Mobilno  w glebie 
 Produkt mobilny w rodowisku wodnym i glebie. Komponenty gazowe szybko rozprzestrzeniaj  si  w powietrzu. 

Mobilno  sk adników mieszaniny zale y od ich w ciwo ci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków 
abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku oraz organizmów 
glebowych. 

12.5 Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB 
 Substancje wchodz ce w sk ad mieszaniny nie s  oceniane jako PBT i vPvB. 

12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania 
 Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie dla warstwy ozonowej. Nale y rozwa  

mo liwo  innych szkodliwych skutków oddzia ywania poszczególnych sk adników mieszaniny na rodowisko 
(np. zdolno  do zaburzania gospodarki hormonalnej, wp yw na wzrost ocieplenia globalnego). 

 

Se kc j a  13 :   Post p owanie  z  od p ad ami  

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

 Zalecenia dotycz ce mieszaniny: nie wprowadza  do kanalizacji. Utylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami. Nie usuwa  produktu z opakowania. Kod odpadu nale y nada  w miejscu jego wytworzenia. 

 Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa : klasyfikacja tego odpadu spe nia wymagania dla odpadów 
niebezpiecznych. Opakowanie przekaza  uprawionej firmie. Nie miesza  z innymi odpadami. Nie spala   
i nie przek uwa  pustego opakowania. 
Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE. 
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pó n. zm., Dz. U. 2013 poz. 888 wraz z pó n. zm 

 

Se kc j a  14 :  Inf orma c je  d ot yc z ce  t r ansp ortu  

14.1 Numer UN (numer ONZ)  

 UN 1950 
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14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN 

 

 AEROZOLE, palne  

14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie 
 2 (nalepka 2.1) 

14.4 Grupa pakowania 
 Nie dotyczy. Ilo ci ograniczone 1l. 

14.5 Zagro enia dla rodowiska  

 Mieszanina nie stanowi zagro enia dla rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych. 

14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników 

 
Unika róde  zap onu i ognia. Sztuki przesy ki nie powinny by  rzucane lub nara one na uderzenia. Naczynia 
powinny by  tak uk adane na poje dzie lub w kontenerze, aby nie mog y przewróci  si  lub spa . Podczas 
manipulowania adunkiem stosowa rodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcj  8. 

14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
 Nie dotyczy. 
 

Se kc j a  15 :  Inf orma c je  d ot yc z ce  p rze p is ów p r awn ych 

15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji  
lub mieszaniny 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st   
i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z pó n. zm.). 
Umowa europejska ADR dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pó n. zm.).  
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). 

 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
Rozporz dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  lutego  2011  r.  w  sprawie  bada  i  pomiarów  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia   
w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 
2015/830/UE Rozporz dzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów 
(REACH). 
1907/2006/WE Rozporz dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowania ogranicze  w zakresie 
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz uchylaj ce 
Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 76/769/EWG i dyrektyw  Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó n. zm.  

 
1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE  
oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pó n. zm. 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj ca 
niektóre dyrektywy. 
94/62/WE Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  20  grudnia  1994  r.  w  sprawie  opakowa  i  odpadów  
opakowaniowych. 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegó owych wymaga  dla wyrobów aerozolowych 
(Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1460 wraz z pó n. zm.). 

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego 
 Ocena bezpiecze stwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana. 
 

Se kc j a  16 :  Inn e  in f o rmac j e  

 Pe en tekst zwrotów H z sekcji 3 karty 

 H220  Skrajnie atwopalny gaz. 
H225  Wysoce atwopalna ciecz i pary. 
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 H226  atwopalna ciecz i pary. 

H280  Zawiera gaz pod ci nieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 
H304  Po kni cie i dostanie si  przez drogi oddechowe mo e grozi mierci . 
H312  Dzia a szkodliwie w kontakcie ze skór . 
H315  Dzia a dra ni co na skór . 
H317  Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry. 
H319  Dzia a dra ni co na oczy. 
H332  Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania. 
H335  Mo e powodowa  podra nienie dróg oddechowych. 
H336  Mo e wywo ywa  uczucie senno ci lub zawroty g owy. 
H351  Podejrzewa si , e powoduje raka. 
H361d   Podejrzewa si , e dzia a szkodliwie na dziecko w onie matki. 
H373  Mo e powodowa  uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub nara enie powtarzane. 
H412  Dzia a szkodliwie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 

 Wyja nienie skrótów i akronimów 

NDS   Najwy sze Dopuszczalne St enie 
NDSCh   Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe 
NDSP   Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe 
DSB  Dopuszczalne St enie w materiale Biologicznym 
PBT  Substancje trwa e, wykazuj ce zdolno  do bioakumulacji i toksyczne 
vPvB  Substancje bardzo trwa e i wykazuj ce bardzo du  zdolno  do bioakumulacji 
Flam. Gas 1 Gaz atwopalny kat. 1 
Press. Gas Gaz pod ci nieniem 
Eye Irrit. 2 Dzia anie dra ni ce na oczy kat. 2 

 Flam. Liq. 2, 3   Substancja ciek a atwopalna kat. 2, 3 
 STOT SE 3 Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe - nara enie jednorazowe kat. 3 

Skin Sens. 1 Dzia anie uczulaj ce na skór  kat. 1 
Skin Irrit. 2 Dzia anie dra ni ce na skór  kat. 2 
Aerosol 1 Wyrób aerozolowy kat. 1 
Aquatic Chronic 3 Stwarzaj ce przewlek e zagro enie dla rodowiska wodnego kat. 3 
Asp. Tox. 1 Zagro enie spowodowane aspiracj  kat. 1 
Acute Tox. 4 Toksyczno  ostra kat. 4 
STOT RE 2 Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – wielokrotne nara enie kat. 2 
Repr.  2   Dzia anie szkodliwe na rozrodczo  kat. 2 
Carc. 2   Rakotwórczo  kat. 2 

 Szkolenia 

Przed  przyst pieniem  do  pracy  z  produktem  u ytkownik  powinien  zapozna  si  z  zasadami  BHP  odno nie  
obchodzenia si  z chemikaliami, a w szczególno ci odby  odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby 
zwi zane  z  transportem  materia ów  niebezpiecznych  w  my l  Umowy  ADR  powinny  zosta  
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowi zków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz 
z zakresu bezpiecze stwa). 

 Odniesienia do kluczowej literatury i róde  danych 

 Karta zosta a opracowana na podstawie informacji dostarczonych przez producenta, kart charakterystyki 
surowców oraz posiadanej wiedzy i do wiadczenia, z uwzgl dnieniem aktualnie obowi zuj cych przepisów 
prawnych. 

 Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozp. WE 1272/2008 
wraz z pó n. zm. 
Zagro enia dla zdrowia - metoda obliczeniowa 
Zagro enia fizyczne – badania 

 Dodatkowe informacje  

 Data wystawienia:   26.02.2018 r. 
Wersja:    1 
Osoba sporz dzaj ca kart : mgr in . Kinga Wasilewska (na podstawie danych producenta) 
Karta wystawiona przez:  „THETA” Doradztwo Techniczne 
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 Powy sze informacje powsta y w oparciu o aktualnie dost pne dane charakteryzuj ce produkt oraz do wiadczenie  

i wiedz  posiadan  w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi  one opisu jako ciowego produktu ani przyrzeczenie 
okre lonych w ciwo ci. Nale y je traktowa  jako pomoc dla bezpiecznego post powania w transporcie, sk adowaniu  
i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to u ytkownika od odpowiedzialno ci za niew ciwe wykorzystanie powy szych 
informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowi zuj cych w tej dziedzinie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikaj cej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekszta canie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej 

zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione. 


