KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowanych ograniczeĔ w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA 1:

IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĉBIORSTWA

___________________________________________________________________________________________________

1.1

Identyfikator produktu

1.2

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Scorpion Climate Ltd
Dostawca:

UNIVERSAL COIL CLEANER - koncentrat

Zastosowania zidentyfikowane: Uniwersalny Ğrodek w formie koncentratu przeznaczony do czyszczenia skraplaczy,
parowników, filtrów powietrza, itp. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Koncentrat do
rozcieĔczania z wodą w proporcji: parowniki 1:8, skraplacze 1:4.
Zastosowania odradzane: nie okreĞlono.

Unit 3, Deanland Industrial Estate, Deanland Road, Golden Cross
East Sussex BN27 3RP, United Kingdom
T: +44 (0)1825 872726
E: sales@scorpionclimate.com
www.scorpionclimate.com

1.4

Numer telefonu alarmowego
+44 (0)1825 872726

Data sporządzenia: 10.03.2015

__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 2:

IDENTYFIKACJA ZAGROĩEē

__________________________________________________________________________________________________

2.1

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Dziaáanie Īrące/draĪniące na skórĊ, kategoria zagroĪenia 1B (Skin Corr. 1B).
Powoduje powaĪne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (H314).
PowaĪne uszkodzenie oczu/dziaáanie draĪniące na oczy, kategoria zagroĪenia 1 (Eye Dam. 1)
Powoduje powaĪne uszkodzenie oczu (H318).
Dziaáanie toksyczne na narządy docelowe – naraĪenie jednorazowe, kategoria zagroĪenia 3, dziaáanie
draĪniące (STOT SE 3)
MoĪe powodowaü podraĪnienie dróg oddechowych (H335).
Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 1999/45/EWG i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018, 2012 z
póĨniejszymi zmianami):
Produkt draĪniący (Xi)
Dziaáa draĪniąco na drogi oddechowe i skórĊ (R 37/38)
Ryzyko powaĪnego uszkodzenia oczu (R 41)
Szkodliwe skutki dziaáania na zdrowie czáowieka:
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Produkt wykazuje dziaáanie miejscowo Īrące. MoĪe powodowaü oparzenia skóry, spojówek, rogówki oka. MoĪe
wystąpiü podraĪnienie báon Ğluzowych i ukáadu oddechowego charakteryzujące siĊ drapaniem w gardle, kaszlem. W
przypadku poákniĊcia istnieje niebezpieczeĔstwo oparzenia ust, gardáa, przewodu pokarmowego oraz perforacji
Ğcian Īoáądka. Objawy: nudnoĞci, wymioty, silny ból.
Skutki dziaáania na Ğrodowisko:
Przy wysokich stĊĪeniach produktu odprowadzanego w Ğciekach istnieje zagroĪenie dla Ğrodowiska wodnego
(wysokie pH). Produkt moĪe powodowaü alkalizacjĊ wód.

2.2

Skutki dziaáania związane z wáaĞciwoĞciami fizykochemicznymi:
Nie są znane niebezpieczne skutki dziaáania związane z wáaĞciwoĞciami fizykochemicznymi.

Elementy oznakowania

Skutki dziaáania związane z wáaĞciwoĞciami fizykochemicznymi:
Nie są znane niebezpieczne skutki dziaáania związane z wáaĞciwoĞciami fizykochemicznymi.

2.3

Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasáo ostrzegawcze: NiebezpieczeĔstwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagroĪenia:
H314 - Powoduje powaĪne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 - MoĪe powodowaü podraĪnienie dróg oddechowych.
Zwroty wskazujące Ğrodki ostroĪnoĞci:
P280 - Stosowaü rĊkawice ochronne/odzieĪ ochronną/ochronĊ oczu/ochronĊ twarzy.
P301 + P330 + P331 + P310 - W PRZYPADKU POàKNIĉCIA: Wypáukaü usta. NIE wywoáywaü wymiotów.
Natychmiast skontaktowaü siĊ z OĝRODKIEM ZATRUû/lekarzem.
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z wáosami): Natychmiast zdjąü caáą
zanieczyszczoną odzieĪ. Spáukaü skórĊ pod strumieniem wody/prysznicem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĉ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadziü lub wynieĞü
poszkodowanego na ĞwieĪe powietrze i zapewniü mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĉ DO OCZU: OstroĪnie páukaü wodą przez kilka minut.
Wyjąü soczewki kontaktowe, jeĪeli są i moĪna je áatwo usunąü. Nadal páukaü.
P321 - Zastosowaü okreĞlone leczenie (patrz na etykiecie).
P405 - Przechowywaü pod zamkniĊciem.
W przypadku wykorzystywania przez konsumentów dodatkowo:
P101 - W razie koniecznoĞci zasiĊgniĊcia porady lekarza naleĪy pokazaü pojemnik lub etykietĊ.
P102 - Chroniü przed dzieümi
Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania:
Zawiera: 2-aminoetanol.
Rozporządzenie 648/2004:
Zawiera:  5 - < 15 % niejonowych Ğrodków powierzchniowo-czynnych,  5 - < 15 % anionowych Ğrodków
powierzchniowo-czynnych
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2.4

Uwaga: Przy sprzedaĪy dla konsumentów opakowanie powinno byü wyposaĪone w zamkniĊcia utrudniające
otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeĪenie o niebezpieczeĔstwie.

Inne zagroĪenia

Mieszanina nie speánia kryteriów PBT i vPvB.
___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 3:

SKàAD / INFORMACJA O SKàADNIKACH

___________________________________________________________________________________________________

3.2

Mieszanina

Identyfikator produktu: UNIVERSAL COIL CLEANER - koncentrat
Skáadniki mieszaniny:

Nazwa substancji

2-Aminoetanol

Kwasy táuszczowe,
czwartorzĊdowa sól
amoniowa, siarczan,
etoksylowana (PEG-5)

Alkohole C9 – C11,
etoksylowane

nr indeksowy

603-030-00-8

nr CAS

141-43-5

nr WE

205-483-3

uá.
masowy
w%

1 - 10

Klasyfikacja zgodna z dyrektywą
Rady 67/548/EWG
Znak
ostrzegawczy

Symbol

Zwroty R

C
Xn

34
20/21/22

Xi

41

Klasyfikacja zgodna z
rozporządzeniem (WE) nr
1272/2008
Klasy zagroĪenia i
kody kategorii

Kody zwrotów
wskazujących
rodzaj
zagroĪenia

Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1

H314
H332
H312
H302
H318

-

68989-03-7

-

1 – 10

N

51-53

Aquatic Acute
2

H411

-

68439-46-3

614-482-0

1 – 10

Xn
Xi

22
41

Acute Tox. 4
Eye Dam. 1

H302
H318

Peáne brzmienia zwrotów R i H oraz akronimy symboli, klas zagroĪenia i kodów kategorii podano w sekcji 16.
Karty charakterystyki
__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 4: ĝRODKI PIERWSZEJ POMOCY
__________________________________________________________________________________
4.1

Opis Ğrodków pierwszej pomocy
Wdychanie:

WynieĞü poszkodowanego z miejsca naraĪenia, uáoĪyü w wygodnej pozycji póáleĪącej
lub siedzącej, zapewniü spokój, chroniü przed utratą ciepáa. W razie skurczu gáoĞni
(duszenia siĊ, bezgáosu, chrypki) moĪna podaü do wdychania atrowent z kapsuáki.
Podawaü tlen do oddychania. Natychmiast wezwaü lekarza.
Kontakt ze skórą:
Natychmiast zdjąü zanieczyszczoną odzieĪ i obficie zmywaü skórĊ letnią, bieĪącą wodą.
Na oparzenia zaáoĪyü jaáowy opatrunek. Wezwaü lekarza.
Kontakt z oczami:
Natychmiast páukaü duĪą iloĞcią cháodnej wody, najlepiej bieĪącej, przez co najmniej
15 min. Usunąü szkáa kontaktowe. Unikaü silnego strumienia wody ze wzglĊdu na
ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Zapewniü natychmiastową pomoc
lekarską.
Przewód pokarmowy:
JeĪeli nastąpi poákniĊcie duĪej iloĞci, nie powodowaü wymiotów. Przepáukaü usta duĪą
iloĞcią wody. JeĪeli poszkodowany jest przytomny, podaü do wypicia biaáko jaja
kurzego, ewentualnie mleko. Wezwaü lekarza.
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4.2

4.3

NajwaĪniejsze ostre i opóĨnione objawy oraz skutki naraĪenia

Pary wywoáują ból i ázawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia siĊ. SkaĪenie skóry
wywoáuje ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne: pĊcherze, martwicĊ. Rozlegáe skaĪenie skóry moĪe
spowodowaü wstrząs, zapaĞü. SkaĪenie oczu roztworem wywoáuje zniszczenie aparatu ochronnego oczu, oparzenie
gaáki ocznej – rogówki i gáĊbszych struktur oka. Drogą pokarmową wywoáuje oparzenie báony Ğluzowej jamy ustnej
gardáa i dalszych czĊĞci przewodu pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia Ğcian, perforacji, krwotoku, ze wstrząsem
i zgonem. Powtarzające siĊ lub dáugotrwaáe naraĪenie moĪe byü przyczyną zapalenia skóry, zmian zanikowych
báony Ğluzowej górnych dróg oddechowych (uszkodzenie przegrody nosowej).

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postĊpowania z poszkodowanym

Brak specjalnych zaleceĔ. Stosowaü postĊpowanie objawowe. Lekarzowi udzielającemu pomocy udostĊpniü kartĊ
charakterystyki.

__________________________________________________________________________________
SEKCJA 5:

POSTĉPOWANIE W PRZYPADKU POĩARU

__________________________________________________________________________________________________

5.1

5.2
5.3

ĝrodki gaĞnicze

Odpowiednie Ğrodki gaĞnicze:
Mieszanina niepalna. PoĪar w otoczeniu naleĪy gasiü Ğrodkami odpowiednimi do palących siĊ mediów.
NiewáaĞciwe Ğrodki gaĞnicze:
Nie stosowaü zwartych strumieni wody.

Szczególne zagroĪenia związane z mieszaniną
Nie są znane.

Informacje dla straĪy poĪarnej

Zakáadaü gazoszczelną odzieĪ ochronną i aparaty oddechowe niezaleĪne od powietrza z otoczenia.
___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 6:

POSTĉPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO ĝRODOWISKA

___________________________________________________________________________________________________

6.1

6.2
6.3

6.4

Indywidualne Ğrodki ostroĪnoĞci, wyposaĪenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zakáadaü odzieĪ ochronną z materiaáów naturalnych (baweána) lub wáókien syntetycznych, rĊkawice wykonane z
lateksu (gruboĞü 0.5 r 0.1 mm, czas przebicia t 480 min), chloroprenu (gruboĞü 0.6r 0.1 mm, czas przebicia t 480
min), nitrylu/chloroprenu (gruboĞü 0.65 r 0.1 mm, czas przebicia t 480 min) oraz okulary ochronne typu gogle.
Usunąü osoby nie biorące udziaáu w usuwaniu awarii z zagroĪonego obszaru. Unikaü bezpoĞredniego kontaktu z
mieszaniną.

ĝrodki ostroĪnoĞci w zakresie ochrony Ğrodowiska

Zabezpieczyü przed przedostaniem siĊ do wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Metody i materiaáy zapobiegające rozprzestrzenianiu siĊ skaĪenia i sáuĪące do usuwania skaĪenia

Zlikwidowaü wyciek (zamknąü dopáyw cieczy, uszczelniü, uszkodzone opakowanie umieĞciü w áugoodpornym
opakowaniu ochronnym); maáe iloĞci rozlanej cieczy zaabsorbowaü w chemicznie obojĊtny materiaá wiąĪący
(piasek, ziemia okrzemkowa), zebraü do zamykanego pojemnika odpornego na dziaáanie alkaliów i przekazaü do
utylizacji. Zastosowaü Ğrodek neutralizujący, a nastĊpnie zanieczyszczoną powierzchniĊ dokáadnie spáukaü wodą.

Odniesienia do innych sekcji

Usuwaü zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.
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__________________________________________________________________________________
SEKCJA 7:

POSTĉPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

__________________________________________________________________________________________________

7.1

7.2

7.3

ĝrodki ostroĪnoĞci dotyczące bezpiecznego postĊpowania

Pojemniki otwieraü i obchodziü siĊ z nimi ostroĪnie. Wskazane jest podejmowanie Ğrodków ostroĪnoĞci, aby
podczas pracy z produktem unikaü kontaktu ze skórą i oczami. Zabezpieczyü przed przedostaniem siĊ do wód
powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeĞü, nie piü i nie paliü w czasie uĪytkowania. Myü rĊce podczas
przerw i po zakoĔczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąü, upraü przed ponownym zaáoĪeniem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, áącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodnoĞci

Przechowywaü w oryginalnych, wáaĞciwie oznakowanych, szczelnie zamkniĊtych opakowaniach, w temperaturze
pokojowej, suchym pomieszczeniu magazynowym, z nienasiąkliwą, odporną na dziaáanie alkaliów, áatwo zmywalną
podáogą. Chroniü przed dziaáaniem niskich temperatur (moĪliwoĞü skrzepniĊcia).

Szczególne zastosowanie(-a) koĔcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niĪ wymienione w sekcji 1.2.
___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 8:

KONTROLA NARAĩENIA / ĝRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

___________________________________________________________________________________________________

8.1

Parametry dotyczące kontroli

Skáadnik
2-Aminoetanol

CAS-nr
141-43-5

8.2 Kontrola naraĪenia
8.2.1 Stosowne techniczne Ğrodki kontroli

Normatyw
NDS
NDSCh

wartoĞü
2.5
7.5

jednostka
mg/m3
mg/m3

Zastosowaü odpowiednią wentylacjĊ ogólną w pomieszczeniu i miejscową przy stanowisku pracy. Zapewniü
prysznic i stanowisko do páukania oczu.

8.2.2 Indywidualne Ğrodki ochrony, takie jak indywidualny sprzĊt ochronny
Drogi oddechowe:

Oczy:

W przypadku niedostatecznej wentylacji lub w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych stĊĪeĔ par produktu naleĪy stosowaü ochrony dróg oddechowych z
filtrem par oznaczonym kolorem szarym i literą B.
RĊce i skóra: Zakáadaü odzieĪ ochronną z materiaáów naturalnych (baweána) lub
wáókien syntetycznych, rĊkawice wykonane z lateksu (gruboĞü 0.5 r 0.1 mm, czas
przebicia t 480 min), nitrylu/chloroprenu (gruboĞü 0.65 r 0.1 mm, czas przebicia t 480
min), butylu (gruboĞü 0.3 r 0.05 mm, czas przebicia t 480 min)
Stosowaü okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy.

Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysáowej higieny pracy. Nie dopuszczaü do przekraczania w
Ğrodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stĊĪeĔ normatywnych. Po zakoĔczeniu pracy zdjąü zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymyü rĊce i twarz. Po pracy umyü dokáadnie caáe ciaáo. Nie jeĞü, nie piü, nie
paliü podczas pracy.

8.2.3 Kontrola naraĪenia Ğrodowiska

Zabezpieczyü przed wprowadzeniem do cieków wodnych. MoĪliwoĞü alkalizacji wód.
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__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 9:

WàAĝCIWOĝCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

__________________________________________________________________________________________________

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych wáaĞciwoĞci fizycznych i chemicznych

a) Wygląd
Ciecz bezbarwna.
b) Zapach
Ostry.
c) Próg zapachu
Brak dostĊpnych danych.
d) pH
ok. 11
e) Temperatura topnienia/krzepniĊcia
Brak dostĊpnych danych.
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
> 100 0C.
g) Temperatura zapáonu
Mieszanina jest niepalna.
h) SzybkoĞü parowania
Zaniedbywalna.
i) PalnoĞü
Mieszanina jest niepalna.
j) Górna/dolna granica palnoĞci lub górna/dolna granica wybuchowoĞci
Nie dotyczy (mieszanina nie stwarza zagroĪenia wybuchowego).
k) PrĊĪnoĞü par
Brak dostĊpnych danych.
l) GĊstoĞü par
Brak dostĊpnych danych.
m) GĊstoĞü wzglĊdna
1.01 (woda =1)
n) RozpuszczalnoĞü
Caákowicie rozpuszczalna w wodzie.
o) Wspóáczynnik podziaáu: n-oktanol/woda
Nie okreĞla siĊ wartoĞci wspóáczynnika podziaáu dla mieszanin nieorganicznych.
p) Temperatura samozapáonu
Produkt niepalny.
q) Temperatura rozkáadu
Brak dostĊpnych danych.
r) LepkoĞü
Brak dostĊpnych danych.
s) WáaĞciwoĞci wybuchowe
Nie stwarza zagroĪenia wybuchowego.
t) WáaĞciwoĞci utleniające
Skáadniki nie posiadają grup, które mogáyby dziaáaü utleniająco.

Inne informacje

Brak dostĊpnych danych.
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133 z 31maja 2010 roku)

___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 10: STABILNOĝû i REAKTYWNOĝû

___________________________________________________________________________________________________

10.1 ReaktywnoĞü

W warunkach skáadowania i obchodzenia siĊ zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywnoĞci.

10.2 StabilnoĞü chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna.

10.3 MoĪliwoĞü wystĊpowania niebezpiecznych reakcji

W kontakcie z niektórymi metalami reaguje z wydzieleniem wodoru. Reakcja z kwasami przebiega z wydzieleniem
duĪej iloĞci ciepáa (egzotermiczna).

10.4 Warunki, których naleĪy unikaü
Nie są znane.

10.5 Materiaáy niezgodne

Niebezpiecznie reaguje z wodą, metalami lekkimi i ziem alkalicznych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkáadu

Nie są znane.
___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

___________________________________________________________________________________________________

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

ToksycznoĞü ostra:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
CAS-nr
Dawka
Skáadnik
2-Aminoetanol
141-43-5
DL50 - doustnie szczur
Dziaáanie Īrące/draĪniące na skórĊ:
Powoduje powaĪne oparzenia skóry.
PowaĪne uszkodzenie oczu/dziaáanie draĪniące na oczy:
Powoduje powaĪne uszkodzenie oczu.
Dziaáanie uczulające na drogi oddechowe lub skórĊ:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
Dziaáanie mutagenne na komórki rozrodcze:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
RakotwórczoĞü:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
Szkodliwe dziaáanie na rozrodczoĞü:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
Dziaáanie toksyczne na narządy docelowe – naraĪenie jednorazowe:
MoĪe powodowaü podraĪnienie dróg oddechowych. (dziaáanie draĪniące)..
Dziaáanie toksyczne na narządy docelowe – naraĪenie powtarzane:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
ZagroĪenie spowodowane aspiracją:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.

wartoĞü
1720

jednostka
mg/kg

Skutki zdrowotne naraĪenia miejscowego
Wdychanie:
MoĪe powodowaü podraĪnienie dróg oddechowych, báon Ğluzowych nosa i jamy ustnej,
uczucie pieczenia w nosie i gardle, kaszel, uczucie duszenia siĊ.
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sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowanych ograniczeĔ w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
Kontakt z oczami:
Kontakt ze skórą:
PoákniĊcie:

Dziaáa Īrąco na oczy powodując zaczerwienienie, ázawienie i ból oraz osáabienie
widzenia, moĪe powodowaü zapalenie spojówek. SkaĪenie oczu wywoáuje zniszczenie
aparatu ochronnego oczu, oparzenie gaáki ocznej – rogówki i gáĊbszych struktur oka.
Dziaáa Īrąco wywoáując ból, zaczerwienienie, oparzenie chemiczne: pĊcherze,
martwicĊ. Rozlegáe skaĪenie skóry moĪe spowodowaü wstrząs, zapaĞü.
Wywoáuje oparzenie báony Ğluzowej jamy ustnej gardáa i dalszych czĊĞci przewodu
pokarmowego z ryzykiem uszkodzenia Ğcian, perforacji, krwotoku, ze wstrząsem i
zgonem.

Objawy zatrucia przewlekáego:
Powtarzające siĊ lub dáugotrwaáe naraĪenie moĪe byü przyczyną zapalenia skóry, zmian zanikowych báony Ğluzowej
górnych dróg oddechowych (uszkodzenie przegrody nosowej).
__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

__________________________________________________________________________________________________

12.1 ToksycznoĞü

W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
Skáadnik
2-Aminoetanol

CAS-nr
141-43-5

12.2 TrwaáoĞü i zdolnoĞü do rozkáadu

Dawka
CL50 - ryby (Leuciscus idus)
CL50 - ryby (Oncorhynchus mykiss)
CE0 - bezkrĊgowce (Daphnia magna)

wartoĞü
400
150
65

jednostka
mg/l (48h)
mg/l (96h)
mg/l (24h)

Substancje powierzchniowo-czynne speániają wymogi dotyczące biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem
648/2004
2-aminoetanol: áatwo ulega biodegradacji

12.3 ZdolnoĞü do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulacji.
Wspóáczynnik podziaáu oktanol/woda (Kow): Nie zostaá wyznaczony dla mieszaniny.
Wspóáczynnik biokoncentracji (BCF): Nie zostaá wyznaczony dla mieszaniny.

12.4 MobilnoĞü w glebie

Brak dostĊpnych danych

12.5 Wyniki oceny wáaĞciwoĞci PBT i vPvB

Mieszanina nie speánia kryteriów PBT i vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziaáania

Przy wysokich stĊĪeniach produktu odprowadzanego w Ğciekach istnieje zagroĪenie dla Ğrodowiska wodnego
(wysokie pH). Przed odprowadzeniem na oczyszczalniĊ Ğcieków niezbĊdna jest neutralizacja. Produkt moĪe
powodowaü alkalizacjĊ wód.

__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 13: POSTĉPOWANIE Z ODPADAMI

__________________________________________________________________________________________________

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie usuwaü produktu razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuszczaü do zanieczyszczenia wód gruntowych i
powierzchniowych.
ZuĪyte opakowania dokáadnie opróĪniü. Opakowania wielokrotnego uĪytku mogą byü (po oczyszczeniu) uĪywane
powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dokáadnym oczyszczeniu) przekazaü do recyklingu.
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sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowanych ograniczeĔ w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
Specjalne Ğrodki ostroĪnoĞci:
Usuwaü produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. NaleĪy zachowaü ostroĪnoĞü podczas operowania
opróĪnionymi pojemnikami, które nie zostaáy dokáadnie oczyszczone.

__________________________________________________________________________________
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

__________________________________________________________________________________________________

ADR/RID, IMDG, IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ)
1760

14.2 Prawidáowa nazwa przewozowa UN
MATERIAà ĩRĄCY CIEKàY, I.N.O.
14.3 Klasa(-y) zagroĪenia w transporcie
8

14.4 Grupa pakowania
III

14.5 ZagroĪenia dla Ğrodowiska

Produkt nie stanowi zagroĪenia dla Ğrodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6 Szczególne Ğrodki ostroĪnoĞci dla uĪytkowników
Brak zaleceĔ.

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

__________________________________________________________________________________
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

___________________________________________________________________________________________________

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeĔstwa, zdrowia i ochrony Ğrodowiska specyficzne dla
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011).
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
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 (Dziennik UrzĊdowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z póĨniejszymi zmianami (dostosowania do postĊpu
technicznego 1 - 6 ATP).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
ich mieszanin (Dz. Ministra. 2012, poz. 1018) z póĨniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla Ğrodków
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyĪszych
dopuszczalnych stĊĪeĔ i natĊĪeĔ czynników szkodliwych dla zdrowia w Ğrodowisku pracy (Dz. U., poz. 817 z dnia
23.06.2014).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badaĔ i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w Ğrodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy związanej z
wystĊpowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z póĨniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z
póĨniejszymi zmianami).
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sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowanych ograniczeĔ w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)
OĞwiadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejĞcia w Īycie zmian do zaáączników A i B Umowy
Europejskiej dotyczącej miĊdzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej
w Genewie dnia 30 wrzeĞnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z póĨniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888,
2013).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ĝRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
poz. 1923, 2014).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowanych ograniczeĔ w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywĊ 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieĪ dyrektywĊ Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik UrzĊdowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z póĨniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczeĔstwa chemicznego

Dostawca nie dokonaá oceny bezpieczeĔstwa chemicznego mieszaniny.
__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

___________________________________________________________________________________________________
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpniĊte z karty mieszaniny dostarczonej przez
producenta, zostaáy uzupeánione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemysáowej im prof. I. MoĞcickiego w
Warszawie.
Inne Ĩródáa danych:
Dane dla substancji
substances

zarejestrowanych:

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagaĔ
bezpieczeĔstwa. UĪytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uĪywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialnoĞü za skutki wynikające z niewáaĞciwego stosowania niniejszego produktu.
Zwroty R i zwroty H (wskazujące rodzaj zagroĪenia) oraz akronimy symboli, klas zagroĪenia i kodów kategorii
uĪyte w sekcji 3. Karty charakterystyki:
R 20/21/22
Dziaáa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po poákniĊciu.
R 22
Dziaáa szkodliwie po poákniĊciu.
R 41
Ryzyko powaĪnego uszkodzenia oczu
R 34
Powoduje powaĪne oparzenia.
R 51/53
Dziaáa toksycznie na organizmy wodne; moĪe powodowaü dáugo utrzymujące siĊ niekorzystne
zmiany w Ğrodowisku wodnym.
C
Xn
Xi
N

Produkt Īrący.
Produkt szkodliwy.
Produkt draĪniący.
Produkt niebezpieczny dla Ğrodowiska.

H302
H312
H332

Dziaáa szkodliwie po poákniĊciu.
Dziaáa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Dziaáa szkodliwie w nastĊpstwie wdychania.
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H314
H318
H335
H411

Powoduje powaĪne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
Powoduje powaĪne uszkodzenie oczu.
MoĪe powodowaü podraĪnienie dróg oddechowych.
Dziaáa toksycznie na organizmy wodne, powodując dáugotrwaáe skutki.

Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
zagroĪenia 4.
Eye Dam. 1
STOT SE 3

Dziaáanie Īrące/draĪniące na skórĊ, kategoria zagroĪenia 1B.
ToksycznoĞü ostra (drogi oddechowe, po naniesieniu na skórĊ, droga pokarmowa), kategoria

Aquatic Chronic 2

PowaĪne uszkodzenie oczu/dziaáanie draĪniące na oczy, kategoria zagroĪenia 1.
Dziaáanie toksyczne na narządy docelowe – naraĪenie jednorazowe, kategoria zagroĪenia 3,
dziaáanie draĪniące na drogi oddechowe.
Stwarzające zagroĪenie dla Ğrodowiska wodnego – zagroĪenie przewlekáe, kategoria
zagroĪenia 2.

Skróty:
NDS - NajwyĪsze dopuszczalne stĊĪenie na stanowisku pracy – najwyĪsze dopuszczalne stĊĪenie Ğrednie waĪone,
którego oddziaáywanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez caáy okres jego aktywnoĞci
zawodowej, nie powinno spowodowaü zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszáych pokoleĔ
NDSCh - NajwyĪsze dopuszczalne stĊĪenie chwilowe – najwyĪsze dopuszczalne stĊĪenie chwilowe ustalone jako
wartoĞü Ğrednia, która nie powinna spowodowaü ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie
zdrowia jego przyszáych pokoleĔ, jeĪeli utrzymuje siĊ w Ğrodowisku pracy nie dáuĪej niĪ 30 minut w czasie zmiany
roboczej
vPvB - Substancja bardzo trwaáa i wykazująca bardzo duĪą zdolnoĞü do bioakumulacji
PBT - Substancja trwaáa, wykazująca zdolnoĞü do bioakumulacji i toksyczna
DL50 – Dawka Ğmiertelna – dawka, przy której obserwuje siĊ zgon 50 % badanych zwierząt w okreĞlonym
przedziale czasowym
CL50 – StĊĪenie Ğmiertelne - stĊĪenie, przy którym obserwuje siĊ zgon 50 % badanych zwierząt w okreĞlonym
przedziale czasowym
CE50 – StĊĪenie efektywne – efektywne stĊĪenie substancji powodujące reakcjĊ na poziomie 50% maksymalnej
wartoĞci
DNEL - Poziom niepowodujący szkodliwego dziaáania dla zdrowia czáowieka - poziom naraĪenia na dziaáanie
substancji niepowodujący szkodliwego dziaáania dla zdrowia czáowieka
BCF - Wspóáczynnik biokoncentracji (biostĊĪenia) – stosunek stĊĪenia substancji w organizmie do jego stĊĪenia w
wodzie w stanie równowagi
ADR- umowa europejska dotycząca miĊdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)
RID – Regulamin miĊdzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG – MiĊdzynarodowy Kodeks àadunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)
IATA - MiĊdzynarodowe Zrzeszenie PrzewoĨników Powietrznych (ang. International Air Transport Association)
CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service
WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w
szczególnoĞci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers"
Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiaáu w wykazie materiaáów niebezpiecznych ONZ,
pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiaá indywidualny, mieszanina
lub przedmiot
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