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SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1.Identyfikator produktu

Nazwa produktu 834FRB Ogniotrwała żywica epoksydowa (część B)

Synonimy SDS Code: 834FRB–Part B; Part Numbers: 834FRB-375ML; 834FRB-3L; 834FRB-60L

Poprawna nazwa
transportowa

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (contains c18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine
polyamides)

Inne sposoby identyfikacji Niedostępne

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji

lub mieszaniny
ogniotrwały utwardzacz

Ostrzeżenie przed Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy MG Chemicals (Head office) MG Chemicals UK Limited - POL

Adres 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada Heame House, 23 Bilston Street, Sedgely Dudley DY3 1JA United Kingdom

Telefon +1 800 201 8822 +44 1663 362888

Faks +1 800 708 9888 Niedostępne

internetowej www.mgchemicals.com Niedostępne

E-mail Info@mgchemicals.com Niedostępne

1.4. Numer telefonu alarmowego

Stowarzyszenie /
Organizacja

Niedostępne CHEMTREC

Telefon awaryjny Niedostępne +(48)-223988029

Inne numery telefonów
alarmowych

Niedostępne +(1) 703-527-3887

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Uważany za niebezpieczną mieszankę zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, Reg. (WE) nr 1272/2008 (jeśli dotyczy) oraz ich zmiany. Uznane za Niebezpieczne dla celów transportowych.

Klasyfikacja zgodna z
regulacją (UE) No 1272/2008

[CLP] [1]
Działanie żrące / drażniące Kategoria 1B, Uczulający skórę kategoria 1, Rakotwórczy kategoria 2, Przewlekłe zagrożenie wodne kategoria 2

Legenda:
1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciągnąć z WE dyrektywy 67/548/EWG - Aneks I ; 3. Klasyfikacja wyciągnąć z Dyrektywą UE
1272/2008 - Załącznik VI

2.2. Elementy oznakowania

Elementy etykiet CLP

SŁOWO SYGNALIZUJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oświadczenia o niebezpieczeństwie

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
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H351 Podejrzewa się, że powoduje raka .

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oświadczenia wspomagające
Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedź

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

P308+P313 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarza / lekarza / pierwszej pomocy

P302+P352 JEŚLI NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P391 Zebrać wyciek.

P304+P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do
swobodnego oddychania.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów zgodnie z narodowymi przepisami

2.3. Inne zagrożenia
Kontakt ze skóra moze spowodowac uszkodzenie zdrowia.

Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.

Moze wywolywac uczulenia ukladu oddechowego.

REACH - Art.57-59: Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w dniu druku SDS.

SEKCJA 3 SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. składników' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS
2.Numer EC
3.Nr indeksu
4.REACH nie

%[Ciężar] Nazwa Klasyfikacja zgodna z regulacją (UE) No 1272/2008 [CLP]

1.68410-23-1
2.Niedostępne
3.Niedostępne
4.Niedostępne

60
Działanie żrące / drażniące Kategoria 2, Poważne uszkodzenie oczu Kategoria 1, STOT - SE
(. Odp. IRR) Kategoria 3; H315, H318, H335 [1]

1.112-24-3
2.203-950-6
3.612-059-00-5
4.Niedostępne

11

Ostry toksyczny kontakt ze skórą kategoria 4, Działanie żrące / drażniące Kategoria 1B,
Uczulający skórę kategoria 1, Przewlekłe zagrożenie wodne kategoria 3; H312, H314, H317,
H412 [3]

1.1309-64-4
2.215-175-0
3.051-005-00-X
4.01-2119475613-35-XXXX

7 Rakotwórczy kategoria 2; H351 [3]

1.108-65-6
2.203-603-9, 283-152-2
3.607-195-00-7
4.01-2119475791-29-XXXX

1 Substancja ciekła łatwopalna 3; H226 [3]

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine polyamides

3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA

TLENEK ANTYMONAWY

ESTER 2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO
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1.1333-86-4
2.215-609-9
3.Niedostępne
4.01-2119384822-32-XXXX,
01-2119489801-30-XXXX,
01-2119475601-40-XXXX

0.5 Rakotwórczy kategoria 2; H351 [1]

1.1330-20-7
2.215-535-7
3.601-022-00-9
4.01-2119488216-32-XXXX

0.1
Substancja ciekła łatwopalna 3, Ostra toksyczna inhalacja kategoria 4, Ostry toksyczny kontakt
ze skórą kategoria 4, Działanie żrące / drażniące Kategoria 2; H226, H332, H312, H315 [3]

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciągnąć z WE dyrektywy 67/548/EWG - Aneks I ; 3. Klasyfikacja wyciągnąć z Dyrektywą UE
1272/2008 - Załącznik VI 4. Klasyfikacja wyciągnąć z C & L

SEKCJA 4 ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Ogólne

Jeśli nastąpił kontakt ze skórą lub włosami:
Natychmiast zmyć ciało i odzież dużą ilością wody, jeśli to możliwe pod prysznicem. 
Natychmiast zdjąć skażoną odzież, włącznie z butami. 
Zmyć skórę i włosy pod bieżącą wodą. Płukać wodą aż do uzyskania porady Ośrodka Zatruć. 
Zawieźć do szpitala lub lekarza. 

 
Jeśli nastąpił kontakt tego produktu zoczami: 

Natychmiast rozsunąć powieki i przepłukać dużą ilością bieżącej wody. 
Należy zapewnić całkowite płukanie oczu poprzez rozsuniecie powiek i podnoszenie górnej i dolnej powieki od czasu do czasu.  
Płukać oczy aż do uzyskania porady Ośrodka Zatruć lub lekarza lub przez przynajmniej 15 minut.  
Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. 
W przypadku uszkodzenia oczu szkła kontaktowe powinny być usunięte przez osobę przeszkoloną. 
Jeśli opary lub produkty spalania są wdychane należy wynieść osobę z obszaru zagrożenia. 
Położyć osobę poszkodowaną. Zapewnić osobie ciepło i spokój. 
Przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy protezy takie jak sztuczne szczeki, które mogą blokować drogi oddechowe, powinny być usunięte jeśli
to możliwe. 
Jeśli osoba nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie, najlepiej stosując aparat do wspomagania oddychania, worek samorozprężalny z zastawką i
maską twarzową albo maskę twarzową. Zastosować resuscytację krążeniowo-oddechową (Cardio-Pulmonary Resuscitation, CPR). 
Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. 
Wdychanie par lub aerozoli (mgły, dymy) może powodować odmę płucną. 
Substancje żrące mogą powodować uszkodzenie płuc (np. odmę płucną, płyn w płucach). 
Ponieważ reakcja ta może wystąpić do 24 godzin po ekspozycji, narażone osoby potrzebują pełnego wypoczynku (najlepiej w pozycji półleżącej) i powinny
znajdować się pod obserwacją lekarza nawet jeśli nie wystąpiły (jeszcze) żadne objawy.  
Przed pojawieniem się objawów należy rozważyć podanie sprayu zawierającego pochodną deksametazonu lub pochodną beklometazonu. 

Podjęcie takiej decyzjinależy stanowczo zostawić lekarzowi lub upoważnionej przez niego/nią osobie.
(ICSC13719)
 

Nie podawać mleka lub oleju. 
Nie podawać alkoholu.
Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć (Poisons Information Centre, PIC) albo lekarzem w celu uzyskania porady. 
Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. 
U przypadku połknięcia NIE należy powodować wymiotów.
W przypadku wystąpienia wymiotów, sprawnie położyć poszkodowanego do przodu albo na lewym boku (głowa powinna być utrzymywana nisko, jeśli to
możliwe) tak aby drogi oddechowe były nieblokowane i oddychanie zachowane. 
Osobę poszkodowaną należy obserwować. 
Nigdy nie należy podawać napoju osobie z objawami senności oraz zmniejszonej świadomości, np. tracącej przytomność. 
Należy przemyć usta wodą a następnie podać płyn powoli i tyle ile poszkodowany jest w stanie wypić. 
Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. 

Jeśli występują spontaniczne wymioty głowę poszkodowanego opuścić niżej  niż ich biodra w celu uniknięcia zachłyśnięcia się wymiocinami.

Kontakt z okiem

 
Jeśli nastąpił kontakt tego produktu zoczami: 

Natychmiast rozsunąć powieki i przepłukać dużą ilością bieżącej wody. 
Należy zapewnić całkowite płukanie oczu poprzez rozsuniecie powiek i podnoszenie górnej i dolnej powieki od czasu do czasu.  
Płukać oczy aż do uzyskania porady Ośrodka Zatruć lub lekarza lub przez przynajmniej 15 minut.  
Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. 
W przypadku uszkodzenia oczu szkła kontaktowe powinny być usunięte przez osobę przeszkoloną. 

Kontakt ze skórą

Jeśli nastąpił kontakt ze skórą lub włosami:
Natychmiast zmyć ciało i odzież dużą ilością wody, jeśli to możliwe pod prysznicem. 
Natychmiast zdjąć skażoną odzież, włącznie z butami. 
Zmyć skórę i włosy pod bieżącą wodą. Płukać wodą aż do uzyskania porady Ośrodka Zatruć. 
Zawieźć do szpitala lub lekarza. 

Wdychanie

Jeśli opary lub produkty spalania są wdychane należy wynieść osobę z obszaru zagrożenia. 
Położyć osobę poszkodowaną. Zapewnić osobie ciepło i spokój. 
Przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy protezy takie jak sztuczne szczeki, które mogą blokować drogi oddechowe, powinny być usunięte jeśli
to możliwe. 
Jeśli osoba nie oddycha zastosować sztuczne oddychanie, najlepiej stosując aparat do wspomagania oddychania, worek samorozprężalny z zastawką i
maską twarzową albo maskę twarzową. Zastosować resuscytację krążeniowo-oddechową (Cardio-Pulmonary Resuscitation, CPR). 
Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. 
Wdychanie par lub aerozoli (mgły, dymy) może powodować odmę płucną. 
Substancje żrące mogą powodować uszkodzenie płuc (np. odmę płucną, płyn w płucach). 
Ponieważ reakcja ta może wystąpić do 24 godzin po ekspozycji, narażone osoby potrzebują pełnego wypoczynku (najlepiej w pozycji półleżącej) i powinny
znajdować się pod obserwacją lekarza nawet jeśli nie wystąpiły (jeszcze) żadne objawy.  
Przed pojawieniem się objawów należy rozważyć podanie sprayu zawierającego pochodną deksametazonu lub pochodną beklometazonu. 

Podjęcie takiej decyzjinależy stanowczo zostawić lekarzowi lub upoważnionej przez niego/nią osobie.
(ICSC13719)
 

Pyły sadzy technicznej4 - pył całkowity1

xylene
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Spożycie

Nie podawać mleka lub oleju. 
Nie podawać alkoholu.
Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć (Poisons Information Centre, PIC) albo lekarzem w celu uzyskania porady. 
Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. 
U przypadku połknięcia NIE należy powodować wymiotów.
W przypadku wystąpienia wymiotów, sprawnie położyć poszkodowanego do przodu albo na lewym boku (głowa powinna być utrzymywana nisko, jeśli to
możliwe) tak aby drogi oddechowe były nieblokowane i oddychanie zachowane. 
Osobę poszkodowaną należy obserwować. 
Nigdy nie należy podawać napoju osobie z objawami senności oraz zmniejszonej świadomości, np. tracącej przytomność. 
Należy przemyć usta wodą a następnie podać płyn powoli i tyle ile poszkodowany jest w stanie wypić. 
Należy natychmiast przewieźć do szpitala albo do lekarza. 

Jeśli występują spontaniczne wymioty głowę poszkodowanego opuścić niżej  niż ich biodra w celu uniknięcia zachłyśnięcia się wymiocinami.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Patrz rozdział 11

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Postępować odpowiednio do zaobserwowanych objawów.

Każdy materiał wdychany podczas wymiotowaniamoże być przyczyna uszkodzenia płuc. Dlatego wymioty nie powinny być powodowanemechanicznie lub farmakologicznie. Mechaniczne środki
powinny być zastosowanejeśli potrzebne jest opróżnienie żołądka; obejmuje to płukanie żołądka pointubacji dotchawicznej. Po spożyciu, jeśli wystąpią samoczynne wymioty,oddychanie osoby
powinno być monitorowane ponieważ niekorzystne skutki pracypłuc mogą wystąpić z opóźnieniem aż do 48 godzin.
W przypadku dużego lub krótkotrwałegopowtarzającego się  narażenia na ksylen:

Żołądkowo-jelitowe wchłanianie jest istotne przy spożyciu substancji. Przy spożyciu przekraczającym 1-2 mL (ksylen)/kg jest zalecana intubacja i płukanie z użyciem wstecznej rurki intubacyjnej
dotchawicznej. 
Wchłanianie przez płuca jest szybkie 60-65% w stanie spoczynkowym. 
Głównym zagrożeniem dla życia są trudności w oddychaniu po spożyciu i/lub wdychaniu. 
Osoby z oznakami zakłóconego oddechu powinny być szybko zbadane (np. sinica, przyspieszony oddech, częściowe zapadnięcie przestrzeni międzyżebrowych, otępienie) i otrzymać tlen. Osoby
z niewystarczającą objętością oddechową lub z małą zawartością gazów we krwi (pO2 <50 mm Hg lub pCO2 >50 mm Hg) powinny być poddane intubacji. 
Po spożyciu i/lub wdychaniu węglowodorów następuje komplikacja zaburzenia rytmu serca a uszkodzenia mięśnia sercowego zostały udokumentowane elektrograficznie; wlewy i monitory pracy
serca powinny być użyte u pacjentów z oczywistymi objawami. Płuca wydzielają wchłonięte rozpuszczalniki i dlatego otwarta wentylacja poprawia ich wydalenie. 
Należy bezzwłocznie wykonać rentgen klatki piersiowej po ustabilizowaniu się oddechu i krążenia w celu zbadania oddychania i wystąpienia odmy płucnej. 
Nie zaleca się stosowania epinefryny (adrenaliny) przy skurczu oskrzeli z powodu możliwej wrażliwości mięśnia sercowego na katecholaminy. Alupent, Salbutamol)  w pierwszej kolejności, a
aminofilina w drugiej. 

REJESTR CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH (BIOLOGICALEXPOSURE INDEX, BEI)
Przedstawia on stężenia oznaczanych substancjiw próbkach pobranych od zdrowych pracowników narażonych na najwyższedopuszczalne stężenie (NDS lub NDSP):

Oznaczana substancja Stężenie oznaczanej substancji Czas pobierania próbki Uwagi

Ester metylowy kwasu hipurynowego 1.5 g/g kreatyniny Koniec zmiany

2 mg/min Ostatnie cztery godz. zmiany

W przypadku ostrego i krótkotrwałego narażeniana działanie materiałów silnie zasadowych:
Szok oddechowy jest rzadkością, jednak występuje od czasu do czasu z powodu obrzęku tkanki miękkiej. 
O ile nie można wykonać intubacji dotchawicznej z bezpośrednim widokiem, konieczna może być konikotomia lub tracheotomia.   
Tlen podawany jest według wskazań. 
Wystąpienie wstrząsu sugeruje perforację i wymaga dożylnego podawania płynów. 
Uszkodzenie wskutek działania zasad korozyjnych występuje przez martwicę rozpływną, w  której zmydlanie tłuszczów i zwiększenie rozpuszczalności białek pozwala na głębokie przenikanie do
tkanek. 

Po ekspozycji zasady nadal powodująuszkodzenia.
POŁKNIĘCIE:

Mleko i woda są preferowanymi substancjami rozcieńczającymi.
Osobie dorosłej nie należy podawać więcej niż2 szklanek wody.

Nigdy nie należy podawać środków neutralizujących, gdyż egzotermiczna reakcja cieplna może zwiększyć obrażenia. 
*Przeczyszczenie i wymioty są absolutnie przeciwwskazane.
*Węgiel aktywowany nie wchłania zasad.
*Nie należy stosować płukania żołądka.
 W ramach leczenia wspomagającego należy:

Początkowo wstrzymać karmienie doustne. 
Jeśli endoskopia potwierdzi obrażenia błony śluzowej, podawać sterydy jedynie w trakcie pierwszych 48 godzin. 
Starannie oszacować stopień martwicy tkanek przed ocenieniem potrzeby interwencji chirurgicznej.  
Pacjenci powinni zostać poinstruowani, aby szukali pomocy medycznej, jeśli wystąpią u nich trudności z przełykaniem (dysfagia). 

 SKÓRA I OCZY:
Rana powinna być przepłukiwana przez 20-30 minut. 

Urazy oczu wymagają płynu fizjologicznego.  [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology]

SEKCJA 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze
Piana.
Suchy proszek chemiczny.
Współczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalają przepisy).
Dwutlenek węgla.
Zraszacz wodny lub mgiełkowy – tylko w przypadku dużych pożarów.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niezgodności Pożarowe Unikać zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniającymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyż mogą one
doprowadzić do zapłonu.
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5.3. Informacje dla straży pożarnej

AKCJA GAŚNICZA

Zawiadomić Straż Pożarną i poinformować o lokalizacji i charakterze zagrożenia.
Nosić pełną odzież ochronną oraz aparat oddechowy.
Zapobiegać, wszelkimi dostępnymi metodami, przedostawaniu się wycieku do kanalizacji lub zbiorników wodnych
Stosować procedury walki z pożarem dostosowane do właściwości otoczenia.
Nie zbliżać się do pojemników, które mogą być gorące.
Z bezpiecznego miejsca schłodzić zraszaczem pojemniki wystawione na działanie ognia.
Jeżeli jest to bezpieczne, usunąć pojemniki ze ścieżki ognia.
Sprzęt należy po użyciu należy dokładnie odkazić.

Zagrożenie
Pożarem/Eksplozja

Materiał łatwopalny.
Nieznaczne zagrożenie pożarowe pod wpływem ciepła lub płomienia.
Podgrzewanie może spowodować rozszerzenie się lub rozkład, prowadzące do gwałtownego rozerwania pojemników.
W trakcie spalania może wydzielać toksyczne gazy lub tlenek węgla (CO).
Może wydzielać gryzący dym.
Mgły zawierające materiały łatwopalne mogą być wybuchowe.

Do produktów spalania należą:
,
dwutlenku węgla (CO2)

,
tlenki azotu (NOx)
,
innych produktów pirolizy charakterystycznych dla spalania substancji organicznych.

Może wydzielać żrące opary.

SEKCJA 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Patrz rozdział 12

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Niewielkie Rozszczelnienia

Odpływy dla pomieszczeń używanych do przechowywania lub stosowania substancji powinny mieć zbiorniki retencyjne do wyrównania pH i rozcieńczenia
wycieków przed odprowadzeniem lub usunięciem. 
Sprawdzać regularnie czy nie ma rozlań i wycieków. 

 
Usunąć wszystkie plamy powstałe w wyniku rozlania substancji. 
Unikać wdychania oparów oraz kontaktu ze skórą oraz oczami. 
Ograniczyć kontakt z substancją poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu. 
Przechować i zebrać substancję za pomocą piasku, ziemi, materiału obojętnego lub wermikulitu. 

DUŻE ROZSZCZELNIENIA

Klasa chemiczna: zasady
 Przy rozlaniu na ziemię: lista rekomendowanych sorbentów według rangi.
 

SORBENT
TYP

RANGA SPOSÓB UŻYCIA  ZBIERANIE  OGRANICZENIA

 WYCIEK NA ZIEMIĘ - MAŁY

polimer usieciowany – granulat 1 rozsypać łopatą łopata R,W,SS

polimer usieciowany - poduszka 1 narzucić widły R, DGC, RT

sorbent z gliny – granulat 2 rozsypać łopatą łopata R, I, P

szkło spienione - poduszka 2 narzucić widły R, P, DGC, RT

minerały rozszerzalne - granulat 3 rozsypać łopatą łopata R, I, W, P, DGC

szkło spienione - granulat 4 rozsypać łopatą łopata R, W, P, DGC

 WYCIEK NA ZIEMIĘ - ŚREDNI

polimer usieciowany – granulat 1 dmuchawa bramowiec R,W,SS

sorbent z gliny – granulat 2 dmuchawa bramowiec R, I, P

minerał rozszerzalny - granulat 3 dmuchawa bramowiec R, I, W, P, DGC

polimer usieciowany - poduszka 3 narzucić bramowiec R, DGC, RT

szkło spienione - granulat 4 dmuchawa bramowiec R, W, P, DGC

szkło spienione - poduszka 4 narzucić bramowiec R, P, DGC, RT

 Legenda
DGC: Nieskuteczny w przypadku gęstego pokrycia gruntu
R: Nie nadaje się do powtórnego wykorzystania
I: Nienadaje się do spalenia
P: Ograniczonaskuteczność w przypadku deszczu
RT: Nieskuteczny na nierównym terenie
SS: Nieużywać w miejscach wrażliwych ekologicznie
W: Ograniczonaskuteczność w przypadku wiatru
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 Źródło: Sorbents for Liquid Hazardous Substance Cleanup and Control;
R.W Melvold et al: Pollution Technology Review No. 150: Noyes Data Corporation 1988
 

Wyprowadzić osoby z terenu zagrożenia pod wiatr. 
Zawiadomić straż pożarną i poinformować o miejscu i rodzaju zagrożenia. 
Nosić odzież chroniącą całe ciało z aparatem do oddychania. 
Zapobiegać, wszelkimi dostępnymi środkami, przedostawaniu się wycieku do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 
Rozważyć ewakuację (lub zabezpieczenie miejsca). 
Zatrzymać wyciek jeśli jest to bezpieczne. 
Obsypać rozlanie piaskiem, ziemią lub wermikulitem. 
Zebrać do oznaczonego pojemnika produkt nadający się do ponownego użytku.  
Zneutralizować/odkazić pozostałości (patrz Sekcja 13. opisująca odpowiedni środek). 
Zebrać odpady stale do szczelnych i oznaczonych beczek w celu usunięcia. 
Zmyć powierzchnie i zapobiegać przedostawaniu się odpływu do kanalizacji. 
Po oczyszczeniu, odkazić i wyprać całą odzież i sprzęt ochronny przed składowaniem i ponownym użyciem. 
Zawiadomić służby ratownicze jeśli zanieczyszczenie przedostanie się do kanalizacji lub cieków wodnych. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Porada dot. Osobistego Sprzętu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 MSDS

SEKCJA 7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Posługiwanie się

W trakcie pompowania może dojść do wyładowania elektrycznego – może to spowodować pożar. 
Zapewnić przewodnictwo elektryczne przez uziemienie całego wyposażenia. 
Ograniczyć prędkość liniową w trakcie pompowania w celu uniknięcia wygenerowania wyładowania elektrycznego (<=1 m/s dopóki rura wypełniająca nie
zanurzy się na głębokość dwóch swoich średnic, wtedy <=7 m/s). 
Unikać rozpryskiwania substancji wypełniającej. 
NIE używać sprężonego powietrza przy napełnianiu, rozładowywaniu oraz w trakcie obsługi.
Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania.
Stosować środki ochrony indywidualnej w przypadku ryzyka ekspozycji.
Używać w dobrze wentylowanym miejscu.
UWAGA: Aby uniknąć gwałtownej reakcji, należy ZAWSZE dodawać sub#689
Unikać źródła ciepła, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
Trzymać z dala od niezgodnych materiałów.
Podczas stosowania ZABRANIA SIĘ jedzenia, picia oraz palenia papierosów.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed uszkodzeniem opakowania.
Po skończonej pracy zawsze myć ręce mydłem i wodą.
Odzież robocza powinna być prana osobno. Zanieczyszczoną odzież uprać przed powtórnym użyciem.
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących przechowywania

i bezpiecznego posługiwania się.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, należy regularnie kontrolować powietrze według ustalonych norm dotyczących poziomu ekspozycji.
NIE dopuścić do kontaktu odzieży przesiąkniętej materiałem ze skórą.

Ochrona przed pożarem i
wybuchem

Patrz rozdział 5

Inne dane

Przechowywać w firmowych, dokładnie zamkniętych opakowaniach. 
Opakowania przechowywać w zimnych, suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Przechowywać z dala od materiałów niekompatybilnych i żywności. 
Chronić przed uszkodzeniami i regularnie sprawdzać szczelność. 
NIE przechowywać w pobliżu kwasów lub substancji utleniających.
Nie palić, nie używać otwartego ognia, źródeł ciepła lub zapłonu. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Stosowanie opakowań

NIE używać aluminiowych, galwanizowanych lub ocynowanych pojemników.
Laminowana metalowa puszka, laminowane metalowe wiadro/puszka. 
Plastikowe wiadro. 
Beczki z powłoką ochronną. 
Opakowanie zalecane przez wytwórcę. 
Sprawdzić czy wszystkie pojemniki są wyraźnie oznaczone i bez przecieków. 

Dla substancji o małych lepkościach
Beczki i kanistry nie mogą być ze zdejmowaną pokrywą. 
Tylko puszka z nakrętką może być użyta jako wewnętrzne opakowanie. 

Dla substancji o lepkości przynajmniej 2680cSt. (23 °C ) i ciała stałego (między 15 °C i 40 °C):
Opakowania ze zdejmowaną pokrywą; 
Puszki z bezpieczną nakrętką i 
niskociśnieniowe cylindry i wkłady. 

mogą być użyte.
-
Dodatkowo, jeśli wewnętrzne opakowania szklanezawierają ciecz z grupy I, środek pochłaniający możliwy wyciek substancji musibyć użyty w wystarczającej
ilości, chyba że zewnętrzne opakowanie jest zodlanego plastiku i substancje są niekompatybilne z nim.
 

NIEKOMPATYBILNOŚĆ
PRZECHOWYWANIA

Ksyleny:
mogą zapalić się lub eksplodować w kontakcie z silnymi utleniaczami, 1,3-dwuchloro-5,5-dimetylohydantoiną, fluorkiem uranu
atakować niektóry plastyki, gumę i pokrycia 
ze względu na niską przewodność mogą wytwarzać ładunki elektrostatyczne przy przepływie lub pobudzeniu 

 
Gwałtowne reakcje, niekiedy prowadzące do wybuchów, mogą być powodowane reakcjami pierścieni aromatycznych i silnych utleniaczy. 
Związki aromatyczne mogą reagować egzotermicznie z zasadami i związkami diazowymi. 

Unikać mocnych kwasów.
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Unikać kontaktu z miedzią, aluminium i ich stopami.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Patrz rozdział 1.2

SEKCJA 8 KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

POCHODNE POZIOMU BEZ DZIAŁANIA (DNEL)
Niedostępne

PRZEWIDYWANEGO POZIOMU EFEKTU (PNEC)

Niedostępne

KONTROLA NARAŻENIA W MIEJSCU PRACY

DANE O SKŁADNIKACH

Źródło Składnik Nazwa materiału TWA STEL szczyt Uwagi

WYKAZ WARTOŚCI
NAJWYŻSZYCH
DOPUSZCZALNYCH
STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH DLA
ZDROWIA W ŚRODOWISKU
PRACY - Substancje
chemiczne

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

N,N'-bis(2-
aminoetylo)etylenodiamina

1
mg/m3

3 mg/m3 Niedostępne Niedostępne

WYKAZ WARTOŚCI
NAJWYŻSZYCH
DOPUSZCZALNYCH
STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH DLA
ZDROWIA W ŚRODOWISKU
PRACY - Substancje
chemiczne

TLENEK ANTYMONAWY
Antymon i jego związki
nieorganiczne, z wyjątkiem
stibanu - w przeliczeniu na Sb

0,5
mg/m3

Niedostępne Niedostępne Niedostępne

UE Skonsolidowany Wykaz
indykatywnych wartości
granicznych narażenia
zawodowego)

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

1-Methoxypropyl-2-acetate
275
mg/m3 /
50 ppm

550 mg/m3 /
100 ppm

Niedostępne Skin

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 chemicznymiw
miejscu pracy zmienione
przez: Dyrektywa Komisji
2006/15/WE z dnia 7 lutego
2006 r.

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
275
mg/m3 /
50 ppm

550 mg/m3 /
100 ppm

Niedostępne Skóra

WYKAZ WARTOŚCI
NAJWYŻSZYCH
DOPUSZCZALNYCH
STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH DLA
ZDROWIA W ŚRODOWISKU
PRACY - Substancje
chemiczne

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
260
mg/m3

520 mg/m3 Niedostępne Niedostępne

WYKAZ WARTOŚCI
NAJWYŻSZYCH
DOPUSZCZALNYCH
STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH DLA
ZDROWIA W ŚRODOWISKU
PRACY - Pyły

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1

Pyły sadzy technicznej4 - frakcja
wdychalna1

4
mg/m3

Niedostępne Niedostępne

1) Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikająca przez nos i
usta, która po zdeponowaniu w
drogachoddechowych stwarza
zagrożenie dla zdrowia.

WYKAZ WARTOŚCI
NAJWYŻSZYCH
DOPUSZCZALNYCH
STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1

Tytan i jego związki - w
przeliczeniu na Ti

0,075
mg/m3

0,6 mg/m3 Niedostępne Niedostępne
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Składnik Nazwa materiału TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Składnik Oryginalny IDLH zaktualizowany IDLH

SZKODLIWYCH DLA
ZDROWIA W ŚRODOWISKU
PRACY - Substancje
chemiczne

UE Skonsolidowany Wykaz
indykatywnych wartości
granicznych narażenia
zawodowego)

xylene Xylene (mixed isomers, pure)
221
mg/m3 /
50 ppm

442 mg/m3 /
100 ppm

Niedostępne Skin

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 chemicznymiw
miejscu pracy zmienione
przez: Dyrektywa Komisji
2006/15/WE z dnia 7 lutego
2006 r.

xylene
Ksylen, mieszanina izomerów,
czysty

221
mg/m3 /
50 ppm

442 mg/m3 /
100 ppm

Niedostępne Skóra

WYKAZ WARTOŚCI
NAJWYŻSZYCH
DOPUSZCZALNYCH
STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH DLA
ZDROWIA W ŚRODOWISKU
PRACY - Substancje
chemiczne

xylene
Ksylen - mieszanina
izomerów:1,2-; 1,3-; 1,4-

100
mg/m3

Niedostępne Niedostępne Niedostępne

GRANICE ALARMOWE

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

C-18 Unsaturated fatty acid, dimers, reaction products with polyethylenepolyamines; (Versamid 140
polyamide resin; Versamid 125)

30 mg/m3 330 mg/m3 2000 mg/m3

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

Triethylenetetramine 3 ppm 5.7 ppm 83 ppm

TLENEK ANTYMONAWY Antimony oxide 0.6 mg/m3 0.6 mg/m3 96 mg/m3

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

Propylene glycol monomethyl ether acetate, alpha-isomer; (1-Methoxypropyl-2-acetate) Niedostępne Niedostępne Niedostępne

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1 Carbon black 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3

xylene Xylenes Niedostępne Niedostępne Niedostępne

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

Niedostępne Niedostępne

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

Niedostępne Niedostępne

TLENEK ANTYMONAWY 80 mg/m3 50 mg/m3

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

Niedostępne Niedostępne

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1 N.E. mg/m3 / N.E. ppm 1,750 mg/m3

xylene 1,000 ppm 900 ppm

INFORMACJE O SKŁADNIKACH
dla octanu 2-metoksy-1-metyloetylu (PGMEA)
Stężenie pary nasyconej: 4868 ppm przy 20 °C.
Dwutygodniowe badania wziewne przez noswykazały wpływ na błonę śluzową nosa u zwierząt przy stężeniach do 3000 ppm.Różnice w działaniu teratogennym alfa (jakość handlowa) i beta
izomerów PGMEAmożna wyjaśnić przez powstawanie różnych metabolitów. Uważa się, ze beta-izomerutlenia się do kwasu metoksypropionowego podobnego do kwasu metoksyoctowego,który jest
znanym teratogenem. Alfa izomer tworzy produkty sprzęgania i jestwydalany. Mieszanina PGMEA (zawierająca 2% do 5% beta izomeru) łagodnie drażniskórę i oczy, powoduje słabe tłumienie
ośrodkowego układu nerwowego u zwierzątprzy 3000 ppm i powoduje łagodne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego ipodrażnienia górnych dróg oddechowych i oczu u ludzi przy 1000 ppm.
U szczurównarażonych na 3000 ppm PGMEA wywołuje niewielkie efekty toksyczne dla płodu(opóźnienie procesu kostnienia mostka) - nie ma wpływu na rozwój płodu ukrólików narażonych na 3000
ppm
 
dla ksylenów:
Stężenie stwarzające natychmiastowe zagrożeniedla zdrowia i życia (IDLH): 900 ppm
Próg Wyczuwalności Węchowej:  20 ppm(wykrycie), 40 ppm (rozpoznanie) 
UWAGA: Dostępne są rurki detekcyjne dlao-ksylenu zdolne wykryć stężenie wyższe niż 10 ppm. (m-ksylen i p-ksylenpowodują taki sam skutek).
Opary ksylenu są drażniące dla oczu, błonśluzowych i skóry i powodują narkozę przy wysokich stężeniach. Narażenia przydawkach wystarczająco wysokich powodujących odurzenie i utratę
przytomnościpowoduje również przemijające zatrucie wątroby i nerek. Zaburzenianeurologiczne NIE są oczywiste wśród osób dobrowolnie wdychających aż do 400ppm chociaż narzekających na
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podrażnienia oczu i górnych dróg oddechowych przy200 ppm w ciągu od 3 do 5 minut.
Uważa się, że narażenie na ksylen na poziomachNDS i NDSCh lub poniżej zalecanych zmniejsza skutki podrażnienia i nie powodujesilnej narkozy lub przewlekłego uszkodzenia. Wcześniej
wyznaczona wartośćgraniczna narażenia substancji wchłanianej przez skórę została usuniętaponieważ wchłanianie przez skórę jest stopniowe i długotrwałe i nie przyczyniasię istotnie do dawki
otrzymanej przy oddychaniu.
Zapachowy Współczynnik Bezpieczeństwa (ZWB)
ZWB=4 (KSYLEN)
 

8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Odpowiednie
sterowniki inżynieryjne

Kontrole inżynieryjne mają na celu usunięciezagrożenia lub stworzenie bariery między pracownikiem a zagrożeniem. Dobrze zaplanowane kontrole
inżynieryjne mogą byćwysoce skutecznym środkiem ochrony pracowników i zwykle zapewnią pracownikowiwysoki stopień ochrony niezależne od jego działań.
Podstawowe typy kontroli inżynieryjnej to:
Kontrole procesów, które obejmują zmianęsposobu wykonywania obowiązków zawodowych lub realizacji procesu w celuzmniejszenia związanego z nimi ryzyka.
Odgrodzenie i / lub izolacja źródła emisji,dzięki czemu wybrane zagrożenie utrzymywane jest “fizycznie” z dala odpracownika, a także wentylacja, która 
strategicznie “dodaje” i “usuwa”powietrze w środowisku pracy. Dobrzezaprojektowany system wentylacyjny może usuwać lub rozrzedzać
zanieczyszczeniapowietrza. Projektowanie systemuwentylacji musi uwzględniać charakter danego procesu oraz użyte środkichemiczne i zanieczyszczenia.
Pracodawcy mogą być zmuszeni do stosowaniaróżnych środków kontroli w celu uniknięcia nadmiernej ekspozycji pracowników.
 
Zwykle wymagany jest lokalny systemwentylacji. Jeśli istnieje ryzykonadmiernego narażenia, stosować atestowany respirator. Właściwe dopasowanie jest
kluczowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę. W szczególnych okolicznościach może być wymaganyrespirator z dostarczanym powietrzem.  Właściwe
dopasowanie jest kluczowe, aby zapewnić odpowiednią ochronę.
W niektórych sytuacjach może być wymaganyatestowany samodzielny aparat oddechowy (SCBA).
Zapewnić odpowiednią wentylację w magazynachlub w zamkniętych pomieszczeniach do przechowywania produktów. Substancje zanieczyszczające
powietrze,wyprodukowane w miejscu pracy, mają różne prędkości “ucieczki”, które z koleiokreślają “prędkość przechwycenia” świeżego powietrza w obiegu,
konieczną doskutecznego usunięcia zanieczyszczenia.

Rodzaj zanieczyszczenia:
Prędkość
powietrza:

rozpuszczalniki, pary, odtłuszczacze itp., parujące ze zbiornika (w nieruchomym powietrzu). 0.25-0.5 m/s
(50-100 f/min.)

aerozole, dymy z procesu odlewania, okresowe wypełniacze pojemników, pasy transmisyjne o niskiej prędkości, spawanie, znoszenie
cieczy, dymy z kwasów, trawienie metalu (uwolnione przy niskiej prędkości do strefy aktywnej generacji)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

bezpośredni natrysk, malowanie natryskowe w płytkich kabinach, wypełnienia cylindrów, ładowanie transporterów, pyły kruszarki,
wystrzał gazu (aktywna generacja do strefy szybkich ruchów powietrza)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)

szlifowanie, czyszczenie strumieniowo-ścierne, polerowanie, pyły generowane przez koło o wysokiej prędkości (uwolnione przy
wysokiej prędkości początkowej do strefy bardzo szybkich ruchów powietrza).

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

W ramach każdego zakresu właściwa wartośćzależy od:

 Dolna granica zakresu Górna granica zakresu

1: Prądy powietrza w pomieszczeniu minimalne lub korzystne do wychwytywania 1: Utrudniające wychwyt prądy powietrza w pomieszczeniu

2: Tylko substancje zanieczyszczające o niskiej toksyczności lub dokuczliwości. 2: Substancje zanieczyszczające o wysokiej toksyczności

3: Okresowa, niska produkcja. 3. Wysoka produkcja, intensywne użytkowanie

4. Duży wyciąg lub duże masy powietrza w ruchu 4: Mały wyciąg – wyłącznie kontrola lokalna

Prosta teoria pokazuje, że prędkość powietrzaspada gwałtowanie wraz z odległością od wlotu prostej rury wyciągowej.Generalnie prędkość spada wraz z
kwadratem odległości od punktu wyciągu (wprostych przypadkach). Dlatego prędkość powietrza w punkcie wyciągu powinna byćodpowiednio dobrana i brać pod
uwagę odległość od źródła zanieczyszczenia. Naprzykład prędkość powietrza w wentylatorze wyciągowym powinna wynosić conajmniej 1-2 m/s (200-400 f/min)
dla wychwytu rozpuszczalników produkowanych wzbiorniku odległym o 2 metry od punkty wyciągu. Inne mechaniczne czynnikiprowadzące do zaburzeń w
funkcjonowaniu urządzeń wyciągowych sprawiają, żeniezbędne jest mnożenie teoretycznych prędkości powietrza przez czynnik 10 lubwięcej, kiedy systemy
wyciągowe są instalowane lub użytkowane.
 

8.2.2. Osobiste środki
ostrożności

Ochrona oczu

Okulary ochronne z nieperforowanymi bocznymi osłonami mogą być używane tam, gdzie wskazana jest stała ochrona oczu, na przykład w laboratoriach;
okulary nie wystarczą w przypadkach, w których wymagana jest całkowita ochrona oczu, jak przy kontakcie z dużymi ilościami substancji, gdy istnieje
niebezpieczeństwo rozprysku lub gdy materiał może znajdować się pod ciśnieniem.
Ochronne okulary chemiczne, ilekroć istnieje niebezpieczeństwo kontaktu materiału z oczami; okulary muszą być odpowiednio dopasowane.
Może być wymagana pełna osłona na twarz (20 cm, minimum 8) w celu zapewnienia dodatkowej, lecz nigdy nie podstawowej, ochrony oczu; zapewnia ona
zabezpieczenie twarzy. 
Alternatywnie okulary chroniące przed rozpryskiem oraz osłony twarzy może zastąpić maska gazowa. 
Soczewki kontaktowe mogą stwarzać szczególne zagrożenie; miękkie soczewki kontaktowe mogą wchłaniać i gromadzić substancje drażniące. Dla każdego
stanowiska pracy lub zadania należy sporządzić pisemny dokument, regulujący zasady noszenia soczewek lub ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki
powinien zawierać przegląd właściwości absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy użytkowanych związków chemicznych, a także sprawozdanie z
zanotowanych przypadków urazów. Personel medyczny oraz służby pierwszej pomocy powinny zostać przeszkolone w usuwaniu soczewek, zaś odpowiednie
wyposażenie powinno być zawsze w pełnej gotowości. W przypadku narażenia na działanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocząć przemywanie oka
oraz usunąć soczewki kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki należy usunąć przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podrażnienia oka –
powinny one zostać usunięte w czystym miejscu i tylko po dokładnym umyciu rąk przez pracowników. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS
1336 lub krajowy odpowiednik]

Ochrona skóry Patrz Ochrona rąk, poniżej

Ochrona rąk / stóp

Rękawice PCV do łokci.
Przy kontakcie z cieczami żrącymi nosić spodnie lub kombinezon zakrywające buty, aby unikać dostawania się cieczy do środka.

UWAGA:
Materiał może powodować podrażnienia skóry u podatnych osób. Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu rękawic ochronnych oraz innego sprzętu
ochronnego, tak aby uniknąć jakiegokolwiek kontaktu ze skórą. 
Skażone przedmioty skórzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarków należy zdjąć i zniszczyć.  

Dopasowanie i trwałość rękawic danego typuzależy od ich przeznaczenia.  Doważnych czynników, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze rękawic, należą:
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częstotliwość i czas trwania kontaktu,
wytrzymałość chemiczna materiału, z jakiego zrobiona jest rękawica,
grubość rękawicy oraz
jej poręczność.

Wybrać rękawice testowane zgodnie zodpowiednimi normami (np. Europa EN 374, US F739, AS/NZS 2161.1 lub krajowyodpowiednik).
W przypadku przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu, rekomenduje się rękawice z klasą ochronności 5 lub wyższą (czas przebicia powyżej 240 minut
zgodnie z  EN 374, AS/NZS 2161.10.1  lub narodowym odpowiednikiem).  
Jeśli oczekiwany kontakt ma być krótki, rekomenduje się rękawice z klasą ochronności 3 lub wyższą (czas przebicia powyżej 60 minut zgodnie z  EN 374,
AS/NZS 2161.10.1  lub narodowym odpowiednikiem).  
Zanieczyszczone rękawice należy zastąpić nowymi.  

Rękawice można zakładać wyłącznie na czysteręce.  Po użyciu rękawic należy umyćręce i dokładnie je wysuszyć. Zalecasię stosowanie bezzapachowego kremu
nawilżającego.

W trakcie użytkowania ciekłych żywic epoksydowych nosić chemiczne rękawice ochronne (np. z nitrylu lub gumy nitrylowej), długie buty i fartuchy.  
NIE używać bawełny ani skóry (które wchłaniają i gromadzą żywice), rękawic z polichlorku winylu, gumy lub polietylenu (które wchłaniają żywice). 
NIE używać kremów ochronnych zwierających emulsyjne tłuszcze i oleje, gdyż mogą one wchłaniać żywice; przed użyciem kremów ochronnych opartych na
silikonie należy zapoznać się z ich właściwościami.

Ochrona ciała Patrz Inna ochrona, poniżej

Inne ochrony

Kombinezon. 
Fartuch PVC. 
W przypadku poważnego narażenia może być wymagane ubranie ochronne z PVC. 
Urządzenie do przemywania oczu. 
Zapewnić łatwy dostęp do prysznicu bezpieczeństwa. 

Thermal zagrożeń Niedostępne

Zalecane materiały
INDEKS WYBORU RĘKAWIC

834FRB–Part B Flame Retardant Epoxy

Materiał CPI

PE/EVAL/PE A

VITON A

BUTYL C

BUTYL/NEOPRENE C

HYPALON C

NAT+NEOPR+NITRILE C

NATURAL+NEOPRENE C

NEOPRENE C

NEOPRENE/NATURAL C

NITRILE C

NITRILE+PVC C

PVA C

PVC C

PVDC/PE/PVDC C

TEFLON C

Ochrona dróg oddechowych

Typ AK-P Filtr o odpowiedniej pojemności (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i 149:2001,
ANSI Z88 lub krajowy odpowiednik)

8.2.3. Sterowniki naświetlania przez otoczenie
Patrz rozdział 12

SEKCJA 9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd Niedostępne

Stan fizyczny ciecz
Gęstość względna (Water =

1)
1.16

Zapach Niedostępne Współczynnik podziału
n-oktanol / woda

Niedostępne

Próg odoru Niedostępne Temperatura samozapłonu
(°C)

Niedostępne

pH (dostarczonego) Niedostępne temperatura rozkładu Niedostępne

Temperatura
topnienia/zakres temperatur

topnienia (° C)
Niedostępne Lepkość Niedostępne

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Niedostępne Masa molowa (g/mol) Niedostępne

Punkt zapalny (°C) Niedostępne Smak Niedostępne

Szybkość parowania Niedostępne Właściwości wybuchowe Niedostępne

Palność Nie dotyczy Właściwości utleniające Niedostępne
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Górna granica eksplozji (%) Niedostępne Napięcie powierzchniowe
(dyn/cm or mN/m)

Niedostępne

Niższa granica eksplozji
(%)

Niedostępne Ulotny składnik (%obj) Niedostępne

Ciśnienie pary Niedostępne Grupa gazu Niedostępne

Rozpuszczalnoś (g/L) Częściowe Niemieszalny Wartość pH w roztworze
(1%)

Niedostępne

Gęstość pary (Air = 1) Niedostępne VOC g/L Niedostępne

9.2. Inne informacje

Niedostępne

SEKCJA 10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1.Reaktywność Patrz rozdział 7.2

10.2.Stabilność chemiczna
Obecność materiałów niekompatybilnych. 
Product jest uznawany za stabilny. 
Niebezpieczne polimeryzacja nie następuje.

10.3. Możliwość
występowania

niebezpiecznych reakcji
Patrz rozdział 7.2

10.4. Warunki, których
należy unikać Patrz rozdział 7.2

10.5. Materiały niezgodne Patrz rozdział 7.2

10.6. Niebezpieczne
produkty rozkładu Patrz rozdział 5.3

SEKCJA 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Wdychanie

Wdychanie par lub aerozoli (mgły, dymy),wytwarzanych przez materiał w trakcie normalnego użytkowania, może byćszkodliwe.
Substancja może powodować podrażnienie drógoddechowych u niektórych osób. W wyniku reakcji organizmu na to podrażnieniemoże dojść do uszkodzenie
płuc.
Wdychanie zasad żrących może powodowaćpodrażnienie dróg oddechowych. Doobjawów należą kaszel, dławienie się, ból oraz uszkodzenie błony śluzowej. W
poważnych przypadkach może dojść do obrzękupłuc, czasami z opóźnieniem o kilka godzin lub dni.  Może pojawić się niskie ciśnienie krwi, słaby i szybki puls,
a takżetrzeszczące odgłosy.
Wdychanie par amin może powodować podrażnieniebłony śluzowej nosa i gardła, jak również podrażnienie płuc z dolegliwościamioddechowymi i kaszlem. W
poważnychprzypadkach obserwuje się opuchliznę i zapalenie dróg oddechowych, z bólemgłowy, nudnościami, omdleniami i uczuciem niepokoju. Może też
wystąpić świszczącyoddech.

Ból głowy, zmęczenie, wyczerpanie, drażliwość,problemy trawienne (nudności, utrata apetytu i wzdęcia) należą donajpowszechniejszych objawów nadmiernego
narażenia na działanie ksylenu. Wśród pracowników zanotowano także przypadkiuszkodzenia serca, wątroby, nerek i układu nerwowego.  Wśród pracowników
silnie narażonych na działanie ksylenu (1%)zaobserwowano czasową utratę pamięci, niewydolność nerek, czasową dezorientacjęoraz pewne przypadki
zaburzeń w funkcjonowaniu wątroby.   Zanotowano jeden przypadek śmiertelny, zaś autopsja ujawniłaprzekrwienie płuc, odmę oraz lokalne krwawienie do
pęcherzyków płucnych.Wdychanie 100 ppm ksylenu przez 5-6 godzin może zwiększać czas reakcji ipowodować lekki brak koordynacji. W trakcie tygodnia pracy
rozwinęła sięodporność na działanie substancji, została jednak utracona przez weekend.Ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszyć taką odporność. Około 4-8%
wchłoniętego ksylenu akumuluje się w tkance tłuszczowej.
Ksylen jest związkiem upośledzającym ośrodkowyukład nerwowy.

Spożycie

Przypadkowe połknięcie materiału może byćszkodliwe; eksperymenty przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że połknięciemniej niż 150 gramów może być
śmiertelne lub może prowadzić do poważnegouszczerbku na zdrowiu danej osoby.
Połknięcie żrących substancji zasadowych możespowodować oparzenia wokół ust, owrzodzenia i obrzęki błony śluzowej oraznadmierne wydzielanie śliny z
niemożliwością mówienia lub przełykania.  Może wystąpić palący ból w przełyku i w żołądku;w  jego następstwie mogą pojawić się wymioty i biegunka.  Obrzęku
nagłośni może spowodować zaburzenia oddychania iniedotlenienie; może dojść do wstrząsu. Zwężenie przełyku, żołądka lub odźwiernika żołądka może
nastąpićnatychmiast lub z długim opóźnieniem (od tygodni do lat). Silna ekspozycja może spowodować perforację przełyku lub żołądka,prowadzące do infekcji
klatki piersiowej lub jamy brzusznej, z bólem w klatcepiersiowej, sztywnością brzucha i gorączką. Wszystkie powyższe objawy mogą spowodować śmierć.
W przypadku połknięcia może przedostać się do płuc powodując cytomegalowirusowe zapalenie płuc

Aminy bez pierścieni benzenowych są popołknięciu wchłanianie przez jelito. Działanieżrące może spowodować uszkodzenia przewodu pokarmowego. Są
wydalane przez wątrobę, nerki i błony śluzowe poprzez rozkładenzymów.

Kontakt ze skórą

Materiał może powodować poważne oparzeniachemiczne w następstwie bezpośredniego kontaktu ze skórą.
Kontakt skóry z alkalicznymi substancjamiżrącymi może powodować poważny ból i oparzenia; mogą powstać brązowawe skazy. Obszar poddany działaniu
substancji żrącej możebyć miękki, galaretowaty i martwiczy; zniszczenie tkanki może być głębokie.
Lotne pary amin prowadzą do  podrażnienia izapalenia skóry. Bezpośredni kontaktpowoduje oparzenia.  Mogą byćwchłonięte przez skórę i powodować podobne
efekty jak przy połknięciu,prowadząc do śmierci. Skóra może uleczbieleniu, zaczerwieniu, mogą pojawić się bąble.

Substancja ta nie powinna kontaktować się zotwartymi ranami, otartą lub podrażnioną skórą.
Przedostanie się do krwi np. w wyniku przecięcia lub przekłucia może doprowadzić do urazu systemowego.

Kontakt z okiem

Przy kontakcie z oczami substancja ta powodujepoważne ich uszkodzenie.
Bezpośredni kontakt żrących zasad z oczamimoże powodować ból i oparzenia. Możewystąpić obrzęk, zniszczenie nabłonka, zmętnienie rogówki i zapalenie
tęczówki. W łagodnych przypadkach objawy  często ustępująsame; w poważnych przypadkach dolegliwości mogą się przedłużać, prowadząc dokomplikacji
takich jak uporczywy obrzęk, bliznowacenie, stałe zmętnienie,wytrzeszcz oka, zaćma, przyklejanie się powiek do gałki ocznej oraz ślepota.
Pary amin mogą podrażniać oczy, powodująca nadmierne łzawienie, rany, zapalenie spojówki i niewielkie rozszerzenie rogówki, powodując 'aureole' wokół
świateł. Efekt jest tymczasowym, trwa kilka godzin.
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Przewlekły

Zachodzi podejrzenie, że substancja ta możepowodować raka lub mutacje ale nie ma wystarczających danych aby topotwierdzić.
 
Powtarzający lub długotrwały kontakt ześrodkiem korodującym może powodować ubytki w zębach, stany zapalne iowrzodzenia w ustach i martwicę (rzadko)
szczęki. Mogą wystąpić podrażnieniaoskrzeli z kaszlem i częstym zapaleniem oskrzeli. Mogą również wystąpićzaburzenia żołądkowo-jelitowe. Przewlekłe
narażenie może powodować zapalenieskóry i/lub spojówek.
 
Długotrwałe narażenie na środki drażniąceukład oddechowy może prowadzić do zaburzenia pracy dróg oddechowych związanychz oddychaniem i pokrewnymi
ogólnymi zaburzeniami.
 
Kontakt skóry z tą substancją może prowadzićdo uczuleń u niektórych osób w porównaniu z ogółem.
 
Kobiety w pierwszych trzech miesiącach ciążynarażone na ksylen wykazują zwiększone ryzyko poronienia i wad wrodzonychnoworodków. U osób stale
narażonych na ksylen nie stwierdzono toksycznościgenetycznej. Narażenie na ksylen jest związane ze zwiększoną zachorowalnościąna raka krwi, ale może to
być złożona reakcja przy kontakcie z innymisubstancjami, w tym z benzenem. Doświadczenia na zwierzętach nie wykazałydziałania rakotwórczego.
 

834FRB–Part B Flame
Retardant Epoxy

TOKSYCZNOŚĆ DRAŻNIENIE

Niedostępne Niedostępne

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine

polyamides

TOKSYCZNOŚĆ DRAŻNIENIE

Doustnie (królik) LD50: 800 mg/kg**][2] * [Epoxylite]

Skórny (Szczur) LD50: >5000 mg/kg*d[2]

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

TOKSYCZNOŚĆ DRAŻNIENIE

Doustnie (Szczur) LD50: 2500 mg/kgE[2] Eye (rabbit):20 mg/24 h - moderate

Skórny (Królik) LD50: 805 mg/kgE[2] Eye (rabbit); 49 mg - SEVERE

Skin (rabbit): 490 mg open SEVERE

Skin (rabbit): 5 mg/24 SEVERE

TLENEK ANTYMONAWY

TOKSYCZNOŚĆ DRAŻNIENIE

Doustnie (Szczur) LD50: >600 mg/kg[1] Nil reported

Skórny (Królik) LD50: >8000 mg/kg[1]

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY

KWASU OCTOWEGO

TOKSYCZNOŚĆ DRAŻNIENIE

Doustnie (Szczur) LD50: >14.1 ml[1] * [CCINFO]

Skórny (Szczur) LD50: >2000 mg/kg[1] Nil reported

Wdychanie (szczur) LC50: 4345 ppm/6h[2]

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1

TOKSYCZNOŚĆ DRAŻNIENIE

Doustnie (Szczur) LD50: >8000 mg/kg[1] Niedostępne

Skórny (Królik) LD50: >3000 mg/kg[2]

xylene

TOKSYCZNOŚĆ DRAŻNIENIE

Doustnie (Szczur) LD50: 4300 mg/kgt[2] Eye (human): 200 ppm irritant

Skórny (Królik) LD50: >1700 mg/kg[2] Eye (rabbit): 5 mg/24h SEVERE

Wdychanie (szczur) LC50: 5000 ppm/4h[2] Eye (rabbit): 87 mg mild

Skin (rabbit):500 mg/24h moderate

Legenda: 1 Wartość uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczność ostra2 * Wartość uzyskana z MSDS producentajeśli nie powiedziano
inaczej, dane pochodzą z Rejestru Efektów Toksycznych Substancji Chemicznych

834FRB–Part B Flame
Retardant Epoxy

Alergie kontaktowe przejawiają się szybko wpostaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzęk Quinckego.Patogeneza egzemy kontaktowej
obejmuje komórkową (limfocyty T) odpowiedźodpornościową spóźnionego typu. Inne alergiczne reakcje skóry, np. pokrzywkakontaktowa, obejmują humorlane
odpowiedzi odpornościowe (przekazywane przezprzeciwciała). Istotność alergenu kontaktowego nie wynika w prosty sposób zjego potencjału
alergizującego: równie ważne są rozkład przestrzenny substancjioraz możliwość kontaktu. Szeroko rozpowszechniona substancja słabo-alergizującamoże
być silniejszym alergenem niż substancja z silniejszym potencjałemalergizującym, ale z którą niewiele osób ma kontakt. Z klinicznego punktuwidzenia,
substancje uznaje się za istotne, jeśli powodują testową  reakcjęalergiczną u więcej niż 1% testowanych osób.
Oznaki podobne do astmy mogą utrzymywać sięprzez miesiące a nawet lata po ustaniu zagrożenia na tę substancję. Może być tospowodowane nie
uczuleniowym oddziaływaniem znanym jako zespół reaktywnejdysfunkcji dróg oddechowych (Creative Airways Dysfunkcyjny Syndrom, RADS),który może
występować przy narażeniu na wysoce drażniący związek. Podstawowymkryterium rozpoznania zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (RADS)jest
nienabyta wcześniej dolegliwość układu oddechowego u osób z nieatopowymzapaleniem skóry u których stwierdzono  natarczywe ataki podobne
doastmatycznych, które występują w ciągu minut i godzin od udokumentowanegonarażenia na czynnik drażniący. Spirometrycznie zbadany przypadek
odwracalnegoprzepływu powietrza w obecności umiarkowanej i ostrej nadreaktywnościoskrzelowej w teście po podaniu metacholiny i braku zapalenia
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limfocytowego bezeozynofilii były także kryteriami przy rozpoznaniu zespołu reaktywnejdysfunkcji dróg oddechowych (RADS). Wystąpienie zespołu
reaktywnej dysfunkcjidróg oddechowych (RADS) po wdychaniu drażniącego związku jest nieodpowiedniąmiarą dolegliwości związaną ze stężeniem i
czasem narażenia na drażniącąsubstancję. Z drugiej strony, zapalenie oskrzeli wywołane przez wysoce stężoneprzemysłowe drażniące substancje (bardzo
często w postaci pyłów) całkowicieustępuje po ustaniu zagrożenia. Dolegliwości charakteryzują się dusznością,kaszlem i wydzielaniem śluzu.
 
Brak znaczących ostrych danych toksykologicznychw literaturze.
Materiał może powodować umiarkowanepodrażnienie oczu, prowadzące do zapalenia. Powtarzane lub przedłużonenarażenie na działanie substancji
drażniącej może prowadzić do zapaleniaspojówek.

C18 FATTY ACID DIMERS/
TETRAETHYLENEPENTAMINE

POLYAMIDES

Oznaki podobne do astmy mogą utrzymywać sięprzez miesiące a nawet lata po ustaniu zagrożenia na tę substancję. Może być tospowodowane nie
uczuleniowym oddziaływaniem znanym jako zespół reaktywnejdysfunkcji dróg oddechowych (Creative Airways Dysfunkcyjny Syndrom, RADS),który może
występować przy narażeniu na wysoce drażniący związek. Podstawowymkryterium rozpoznania zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (RADS)jest
nienabyta wcześniej dolegliwość układu oddechowego u osób z nieatopowymzapaleniem skóry u których stwierdzono  natarczywe ataki podobne
doastmatycznych, które występują w ciągu minut i godzin od udokumentowanegonarażenia na czynnik drażniący. Spirometrycznie zbadany przypadek
odwracalnegoprzepływu powietrza w obecności umiarkowanej i ostrej nadreaktywnościoskrzelowej w teście po podaniu metacholiny i braku zapalenia
limfocytowego bezeozynofilii były także kryteriami przy rozpoznaniu zespołu reaktywnejdysfunkcji dróg oddechowych (RADS). Wystąpienie zespołu
reaktywnej dysfunkcjidróg oddechowych (RADS) po wdychaniu drażniącego związku jest nieodpowiedniąmiarą dolegliwości związaną ze stężeniem i
czasem narażenia na drażniącąsubstancję. Z drugiej strony, zapalenie oskrzeli wywołane przez wysoce stężoneprzemysłowe drażniące substancje (bardzo
często w postaci pyłów) całkowicieustępuje po ustaniu zagrożenia. Dolegliwości charakteryzują się dusznością,kaszlem i wydzielaniem śluzu.
 
Materiał może powodować umiarkowanepodrażnienie oczu, prowadzące do zapalenia. Powtarzane lub przedłużonenarażenie na działanie substancji
drażniącej może prowadzić do zapaleniaspojówek.
**[Valspar]

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

Alergie kontaktowe przejawiają się szybko wpostaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzęk Quinckego.Patogeneza egzemy kontaktowej
obejmuje komórkową (limfocyty T) odpowiedźodpornościową spóźnionego typu. Inne alergiczne reakcje skóry, np. pokrzywkakontaktowa, obejmują humorlane
odpowiedzi odpornościowe (przekazywane przezprzeciwciała). Istotność alergenu kontaktowego nie wynika w prosty sposób zjego potencjału
alergizującego: równie ważne są rozkład przestrzenny substancjioraz możliwość kontaktu. Szeroko rozpowszechniona substancja słabo-alergizującamoże
być silniejszym alergenem niż substancja z silniejszym potencjałemalergizującym, ale z którą niewiele osób ma kontakt. Z klinicznego punktuwidzenia,
substancje uznaje się za istotne, jeśli powodują testową  reakcjęalergiczną u więcej niż 1% testowanych osób.
Materiał może powodować podrażnienie. Powtarzające się albo przedłużające się narażenie może produkować zapalenie spojówek.

Materiał może powodować silne podrażnienieskóry w wyniku przedłużonej lub powtarzanej ekspozycji, może też powodowaćkontaktowe zapalenie skóry,
obrzęk, powstawanie pęcherzyków, łuskowacenie izgrubienie skóry. Powtarzane narażenie na działanie materiału może powodowaćsilne owrzodzenie.
Oznaki podobne do astmy mogą utrzymywać sięprzez miesiące a nawet lata po ustaniu zagrożenia na tę substancję. Może być tospowodowane nie
uczuleniowym oddziaływaniem znanym jako zespół reaktywnejdysfunkcji dróg oddechowych (Creative Airways Dysfunkcyjny Syndrom, RADS),który może
występować przy narażeniu na wysoce drażniący związek. Podstawowymkryterium rozpoznania zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (RADS)jest
nienabyta wcześniej dolegliwość układu oddechowego u osób z nieatopowymzapaleniem skóry u których stwierdzono  natarczywe ataki podobne
doastmatycznych, które występują w ciągu minut i godzin od udokumentowanegonarażenia na czynnik drażniący. Spirometrycznie zbadany przypadek
odwracalnegoprzepływu powietrza w obecności umiarkowanej i ostrej nadreaktywnościoskrzelowej w teście po podaniu metacholiny i braku zapalenia
limfocytowego bezeozynofilii były także kryteriami przy rozpoznaniu zespołu reaktywnejdysfunkcji dróg oddechowych (RADS). Wystąpienie zespołu
reaktywnej dysfunkcjidróg oddechowych (RADS) po wdychaniu drażniącego związku jest nieodpowiedniąmiarą dolegliwości związaną ze stężeniem i
czasem narażenia na drażniącąsubstancję. Z drugiej strony, zapalenie oskrzeli wywołane przez wysoce stężoneprzemysłowe drażniące substancje (bardzo
często w postaci pyłów) całkowicieustępuje po ustaniu zagrożenia. Dolegliwości charakteryzują się dusznością,kaszlem i wydzielaniem śluzu.
 
Narażenie na działanie materiału przez dłuższyczas może powodować fizyczne uszkodzenie rozwijającego się embrionu(teratogeneza).

TLENEK ANTYMONAWY

Oznaki podobne do astmy mogą utrzymywać sięprzez miesiące a nawet lata po ustaniu zagrożenia na tę substancję. Może być tospowodowane nie
uczuleniowym oddziaływaniem znanym jako zespół reaktywnejdysfunkcji dróg oddechowych (Creative Airways Dysfunkcyjny Syndrom, RADS),który może
występować przy narażeniu na wysoce drażniący związek. Podstawowymkryterium rozpoznania zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (RADS)jest
nienabyta wcześniej dolegliwość układu oddechowego u osób z nieatopowymzapaleniem skóry u których stwierdzono  natarczywe ataki podobne
doastmatycznych, które występują w ciągu minut i godzin od udokumentowanegonarażenia na czynnik drażniący. Spirometrycznie zbadany przypadek
odwracalnegoprzepływu powietrza w obecności umiarkowanej i ostrej nadreaktywnościoskrzelowej w teście po podaniu metacholiny i braku zapalenia
limfocytowego bezeozynofilii były także kryteriami przy rozpoznaniu zespołu reaktywnejdysfunkcji dróg oddechowych (RADS). Wystąpienie zespołu
reaktywnej dysfunkcjidróg oddechowych (RADS) po wdychaniu drażniącego związku jest nieodpowiedniąmiarą dolegliwości związaną ze stężeniem i
czasem narażenia na drażniącąsubstancję. Z drugiej strony, zapalenie oskrzeli wywołane przez wysoce stężoneprzemysłowe drażniące substancje (bardzo
często w postaci pyłów) całkowicieustępuje po ustaniu zagrożenia. Dolegliwości charakteryzują się dusznością,kaszlem i wydzielaniem śluzu.
 
Materiał może być drażniący dla oczu, zaśprzedłużony kontakt może prowadzić do zapalenia. Powtarzane lub przedłużonenarażenie na działanie substancji
drażniącej może prowadzić do zapaleniaspojówek.
(intermittent) [CCINFO] Reproductive effector

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY

KWASU OCTOWEGO

dla eterów glikolu propylenowego (PGE):
Typowe etery glikolu propylenowego zawierająeter n-butylowy glikolu propylenowego (PNB);  eter n-butylowy glikoludipropylenowego (DPnB); octan eteru
metylowego glikolu dipropylenowego (DPMA),glikol eter metylowy glikolu tripropylenowego (TPM).
Badanie przeprowadzone na różnych eterachglikolu propylenowego wykazały, że etery te są mniej toksyczne niż niektóreetery glikolu etylenowego.
Najczęstsze działania toksyczne dla etylenowychhomologów o malej masie cząsteczkowej, takie jak szkodliwy wpływ na narządyrozrodcze, rozwój zarodka i
płodu, krew (efekt hemolityczny) lub grasica,  niesą obserwowane dla handlowych eterów glikolu propylenowego. W etylenowychpochodnych, metabolizm
krańcowych grup hydroksylowych prowadzi do kwasualkoksyoctowego. Toksyczność rozrodcza i rozwojowa etylenowych homologów omalej masie
cząsteczkowej jest związana z tworzeniem kwasów metoksy- ietoksykarboksylowych.
 
Etylenowe homologi z dłuższymi łańcuchami niesą związane z toksycznością rozrodczą, ale mogą powodować wystąpienie hemolizyu wrażliwych gatunków,
także przez tworzenie kwasu alkoksyoctowego.Przeważający izomer alfa we wszystkich PGE (termodynamicznie uprzywilejowanypodczas produkcji PGE)
jest drugorzędowym alkoholem niezdolny do tworzeniakwasu alkoksypropanowego. Natomiast beta-izomery są zdolne do tworzenia kwasówalkoholanowych,
które są związane z działaniem teratogennym (i możliwymdziałaniem hemolitycznym).
Produkt handlowy, będący mieszaniną izomerów,zawiera więcej niż 95% izomeru alfa.
Izomer alfa nie może tworzyć kwasupropanowego, co powoduje brak toksyczności PEG w odróżnieniu do glikolietylenowych o malej masie cząsteczkowej.
Ważniejsze jest to, że jak pokazująobszerne badania naukowe, handlowy eter glikolu stanowi małe zagrożenietoksyczne. PEG, pochodne glikolu mono-, di-
czy tri-propylenowego (bez względuna grupę alkoholową), wykazują bardzo podobną niską do niewykrywalnejtoksyczność dla każdego typu dawek lub
poziomu narażenia znacznieprzekraczające je dla glikoli etylenowych.  Jednym z głównych metabolitóweterów glikolu propylenowego jest glikol propylenowy,
który ma niskątoksyczności i jest całkowicie metabolizowany w organizmie.
 
Etery glikolu propylenowego są z klasyzwiązków szybko wchłanianych i rozprowadzanych po całym organizmie po jegowdychaniu lub spożyciu. Wchłanianie
przez skórę jest nieco wolniejsze, alepóźniejsze rozprzestrzenienie jest szybkie. Większość PGE jest wydalana zmoczem i w wydychanym powietrzu. Mała
ilość jest wydalana z kalem.
PGE jest grupą związków wykazującą niskątoksyczność przy wchłanianiu przez drogi pokarmowe, skórę i drogi oddechowe.LD50 (szczur, doustnie) są w
zakresie od  >3 000 mg/kg (PnB) do >5 000mg/kg (DPMA). LD50 (skora) są w zakresie od  >2 000 mg/kg (PnB i DPnB; gdzienie nastąpiła śmierć) aż do
>15 000 mg/kg (TPM). LC50 (wdychanie) wartościbyły wyższe niż 5 000 mg/m3 dla DPMA (4-godzinne narażenie) i dla TPM(1-godzinne narażenie). Dla
DPnB 4-godzinne LC50 wynosi  >2 040 mg/m3. DlaPn B 4-godzinne LC50 wynosiło  >651 ppm (>3 412 mg/m3), co stanowinajwyższe praktyczne możliwe
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stężenie oparów. Brak zgonów przy tych stężeniach.PNB i TPM umiarkowanie drażnią oczy, podczas gdy pozostałe związki z tej grupywywołują efekt tylko
nieznacznie drażniący do drażniącego. PNB umiarkowaniedrażni skórę, podczas gdy pozostałe związki z tej grupy wywołują efektnieznacznie drażniący do
niedrażniącego 
Żaden z nich nie wywołuje uczulenia skóry.
 
W badaniach po podaniu wielokrotnym wprzedziale czasu od 2 do 13 tygodni, stwierdzono kilka działań niepożądanych ołagodnej naturze nawet przy
wysokich poziomach narażenia. Dla NOAEL (spożycie)350 mg/kg/dzień (PNB - 13 tygodni) i 450 mg/kg/dzień (DPnB - 13 tygodni)zaobserwowano
zwiększenie masy wątroby i nerek (bez towarzyszących badanhistopatologicznych). LOAEL dla tych dwóch substancji chemicznych wynosił 1 000mg/kg
/dzień (najwyższe dawki testowane).
 
Przeprowadzono wiele badan działaniatoksycznego PGE w kontakcie ze skórą po podaniu wielokrotnym.  Dla PnB nieobserwowano żadnych działań w
badaniach 13-tygodniowych przy dawkach 1 000mg/kg/dzień. LOAEL (skóra) dla DPnB wynosi 273 mg/kg/dzień (zwiększenie masynarządów bez
histopatologii) w 13-tygodniowym badaniu. Dla TPM zaobserwowanozwiększenie masy nerek (bez badania histopatologicznego) i przejściowezmniejszenie
masy ciała przy dawce 2 895 mg/kg/dzień w 90-dniowych badaniach nakrólikach. W 2-tygodniowych badaniach wziewnych na szczurach nie
stwierdzonożadnego wpływu dla najwyższego badanego stężenia 3 244 mg/m3 (600 ppm) dla PNBi 2 010 mg/m3 (260 ppm) dla DPnB. TPM spowodował
wzrost masy wątroby bezhistopatologii w 2-tygodniowym badaniu dla LOAEL (wdychanie) wynoszącym 360mg/m3 (43 ppm). W badaniach tych najwyższe
stężenie TPM wynosiło 1 010 mg/m3(120 ppm) i również spowodowało wzrost masy wątroby bez towarzyszącejhistopatologii. Chociaż nie ma badań dla
powtarzalnych dawek doustnych dla TPMlub dla dowolnego sposobu podawania DPMA można wnioskować,  że substancje tezachowują się podobnie do
innych substancji z tej kategorii.
 
Przeprowadzono badania wpływu toksycznościdoustnej i wziewnej dla PM i PMA na rozrodczość dla pierwszego i drugiegopokolenia dla mysz, szczurów i
królików. W badaniach wziewnych na szczurach dlaPM ustalono NOAEL dla toksyczności rodziców wynoszący 300 ppm (1 106 mg/m3) iLOAEL wynoszący 1
000 ppm (3686 mg/m3) wiążący się ze spadkiem masy ciała i organów.NOAEL dla toksyczności potomstwa wynosi 1 000 ppm (3 686 mg/m3) i 3 000 ppm
(11058 mg/m3) wiążący się ze spadkiem masy ciała. Dla toksyczności PMA u rodzicówi dzieci NOAEL (zgłębnik żołądkowy) wynosi 1 000 mg/kg /dzień dla
badanychdwóch pokoleń szczurów.  W badaniach tych nie zaobserwowano niepożądanychdziałań na narządy rozrodcze, płodność lub innych zwykle
obserwowanych objawów.Ponadto brak jest dowodów z badań histopatologicznych po podaniu wielokrotnymzwiązków z tej kategorii wskazujących, że
substancje te stanowiłyby zagrożeniedla rozrodczości człowieka.
 
W badaniach toksyczności wielu PGE dla różnychdróg narażenia i różnych gatunków przy istotnych poziomach narażenia i niewykazano żadnych poważnych
wpływów na organizmy w fazie rozwoju. Nie należyspodziewać się działania teratogennego dla DPMA, który szybko hydrolizuje doDPM. Przy wysokich
dawkach, gdzie występuje toksyczność dla matek (np. znacznyspadek masy ciała) zanotowano zwiększoną częstość występowania pewnychnieprawidłowości,
takich jak opóźnione kostnienie szkieletu lub dodatkowatrzynasta para żeber. Dostępne w handlu PGE nie wykazały działaniateratogennego.
 
Poważne dowody wskazują na to, że eteryglikolu propylenowego nie są genotoksyczne dla ludzi. In vitronegatywnewyniki zaobserwowano w wielu badaniach
dla PNB, DPnB, DPMA i TPM. Dla DPnBpozytywne wyniki badań aberracji chromosomowych w komórkach ssakówzaobserwowano jedynie w trzech
przypadkach na pięć. Jednak zaobserwowano ujemnewyniki dla DPnB i PM w teście mikrojądrowym u myszy. Tak więc, nie ma dowodówwskazujących na to,
że PGE mógłby być genotoksyczny in vivo. W2-letnim biologicznym badaniu dla PM, nie było statystycznie istotnego wzrostuzachorowalności na nowotwory
dla myszy i szczurów.
 
A BASF report (in ECETOC ) showed that inhalation exposure to 545 ppm PGMEA (beta isomer) was associated with a teratogenic response in rabbits; but
exposure to 145 ppm and 36 ppm had no adverse effects. The beta isomer of PGMEA comprises only 10% of the commercial material, the remaining 90% is
alpha isomer. Hazard appears low but emphasizes the need for care in handling this chemical. [I.C.I] *Shin-Etsu SDS

PYŁY SADZY TECHNICZNEJ4
- PYŁ CAŁKOWITY1

Brak znaczących ostrych danych toksykologicznychw literaturze.
Inhalation (rat) TCLo: 50 mg/m3/6h/90D-I Nil reported

XYLENE

Materiał może powodować podrażnienie. Powtarzające się albo przedłużające się narażenie może produkować zapalenie spojówek.

Po długotrwałym i powtarzającym się kontakcieze skórą substancja ta może powodować jej podrażnienia charakteryzujące sięprzekrwieniem, opuchlizną,
powstawaniem pęcherzyków, łuszczeniem i zgrubieniem.
Reproductive effector in rats

Ostra toksyczność Rakotwórczość

Podrażnienie skóry / korozja rozrodczy

Poważne uszkodzenie oczu
/ działanie drażniące

STOT - narażenie
jednorazowe

Drogi oddechowe lub skórę STOT - narażenie
powtarzane

Mutagenność zagrożenie spowodowane
aspiracją

Legenda:  – Dostępne dane, ale nie wypełnia kryteriów klasyfikacji
 – Dane wymagane do klasyfikacji dostępne
 – Brak danych do klasyfikacji

SEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

Składnik Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartość źródło

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

LC50 96 ryb 7.07mg/L 2

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

EC50 24 skorupiak 7.07mg/L 2

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

EC50 48 skorupiak 5.18mg/L 2

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

EC50 72 Nie dotyczy 4.11mg/L 2
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Składnik Trwałość: wody/gleby Trwałość: powietrza

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

NOEC 72 Nie dotyczy 1.25mg/L 2

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

EC50 48 skorupiak 31.1mg/L 1

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

EC10 72 Nie dotyczy 0.67mg/L 1

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

EC50 72 Nie dotyczy 2.5mg/L 1

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

NOEC 72 Nie dotyczy <2.5mg/L 1

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

LC50 96 ryb 180mg/L 1

TLENEK ANTYMONAWY LC50 96 ryb 0.93mg/L 2

TLENEK ANTYMONAWY NOEC 720 ryb >0.0075mg/L 2

TLENEK ANTYMONAWY EC50 48 skorupiak 1mg/L 2

TLENEK ANTYMONAWY EC50 96 skorupiak 0.5mg/L 2

TLENEK ANTYMONAWY EC50 96 Nie dotyczy >=0.00073- <=0.00076mg/L 2

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

EC50 96 Nie dotyczy 9.337mg/L 3

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

LC50 96 ryb 100mg/L 1

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

NOEC 336 ryb 47.5mg/L 2

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

EC50 48 skorupiak 373mg/L 2

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

EC50 504 skorupiak >100mg/L 2

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1 LC50 96 ryb >100mg/L 2

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1 NOEC 720 ryb 17mg/L 2

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1 EC50 48 skorupiak >100mg/L 2

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1 EC50 384 skorupiak 4.9mg/L 2

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1 EC50 96 Nie dotyczy 95mg/L 2

xylene EC50 24 skorupiak 0.711mg/L 4

xylene LC50 96 ryb 0.0013404mg/L 4

xylene EC50 48 skorupiak >3.4mg/L 2

xylene EC50 72 Nie dotyczy 4.6mg/L 2

xylene NOEC 73 Nie dotyczy 0.44mg/L 2

Legenda:
Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 -
Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) -
Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Toksyczny dla organizmów wodnych, moze wywolac dlugotrwaleefekty uboczne dla srodowisk wodnych.
NIE pozwalać by produkt wchodził w kontakt z wodami powierzchniowymi lub obszarem pływów powyżej oznaczenia przypływu. Nie skażać wody w trakcie czyszczenia sprzętu lub usuwania ścieków
po czyszczeniu sprzętu.

Zapobiegać, wszelkimi dostępnymi metodami,przedostawaniu się wycieku do kanalizacji lub cieków wodnych.
 
NIE wylewać do kanalizacji lub cieków wodnych.
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

NISKI NISKI

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

NISKI NISKI

xylene WYSOKI (half-life = 360 dni) NISKI (half-life = 1.83 dni)
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Składnik Bioakumulacji

Składnik Mobilności

P B T

Istotne dostępne dane Niedostępne Niedostępne Niedostępne

Kryteria PBT spełnione? Niedostępne Niedostępne Niedostępne

12.3. Zdolność do bioakumulacji

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

NISKI (LogKOW = -2.6464)

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

NISKI (LogKOW = 0.56)

xylene ŚREDNIE (BCF = 740)

12.4. Mobilność w glebie

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

NISKI (KOC = 309.9)

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

WYSOKI (KOC = 1.838)

12.5.Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostępnych danych

SEKCJA 13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Usuwanie produktu /
opakowania

Puste pojemniki mogą nadal stanowić zagrożenie chemiczne. 
Jeśli jest to możliwe, zwrócić dostawcy w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu. 

W innym przypadku:
Jeśli pojemnik nie może zostać oczyszczony na tyle dobrze, aby nie zostały w  nim pozostałości produktu, lub jeśli nie może zostać ponownie wykorzystany do
przechowywania tego samego produktu, należy przebić pojemniki w celu niedopuszczenia do ich ponownego użycia, a następnie przewieźć na autoryzowane
składowisko odpadów. 
Tam, gdzie jest to możliwe, pozostawić ostrzeżenia na etykiecie i na Karcie Charakterystyki Substancji oraz przestrzegać wszelkich zaleceń dotyczących
produktu. 

Prawodawstwo dotyczące wymagań związanych zutylizacją odpadów może różnić się w zależności od kraju, stanu i/lubterytorium. Każdy użytkownik
musiodnosić się do prawodawstwa obowiązującego na danym terenie. Na niektórych terenach pewne rodzaje odpadówmuszą być monitorowane.
Hierarchia działań w gospodarce odpadamiwydaje się być powszechna – użytkownik powinien stosować:

Ograniczenie (redukcję)
Ponowne wykorzystanie
Recykling
Utylizację (jeśli wszystko inne zawodzi).

Ten materiał może zostać poddany recyklingowi,o ile nie był używany lub zanieczyszczony w taki sposób, by stać się niezdatnymdo przeznaczonego użytku.
Jeśliprodukt został zanieczyszczony, jego odzyskanie może być możliwe przez filtrację,destylację lub w inny sposób. Przypodejmowaniu tego typu decyzji
należy też uwzględnić trwałość materiału. Należy wziąć pod uwagę, że własności materiałumogą ulec zmianie w trakcie użytkowania, w związku z czym
recykling lub ponownewykorzystanie nie zawsze będą wskazane.

NIE pozwolić, aby woda z urządzeń czyszczących lub technologicznych przedostała się do kanalizacji. 
Może być konieczne zebranie całej wody ze zmywania i odkażenie jej przed utylizacją. 
We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji może podlegać lokalnemu prawu i regulacjom, co należy rozważyć w pierwszej kolejności. 
W razie wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednimi władzami. 
Poddać recyklingowi tam, gdzie jest to możliwe. 
Skontaktować się z producentem w celu określenia możliwości recyklingu albo z lokalnym lub regionalnym wydziałem gospodarki odpadami w celu utylizacji,
jeśli nie można zidentyfikować właściwych urządzeń do obróbki lub utylizacji. 
Poddawać obróbce i neutralizować w atestowanej oczyszczalni. 
Obróbka powinna obejmować: Neutralizację odpowiednim rozcieńczonym kwasem, a następnie: pogrzebanie na składowisku odpadów, posiadającym
specjalną licencję do akceptowania odpadów chemicznych i / lub farmaceutycznych, albo spalenie w atestowanym urządzeniu (po wymieszaniu z odpowiednim
materiałem palnym). 
Odkazić puste pojemniki. Przestrzegać wszystkich wymienionych na etykiecie środków bezpieczeństwa, dopóki pojemniki nie zostaną oczyszczone i
zniszczone. 

Opcje przetwarzania
odpadów

Niedostępne

Opcje przetwarzania
ścieków Niedostępne

SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Etykiety wymagana
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zanieczyszczenie morskie

Transport lądowy (ADR)

14.1.Numer UN (numer
ONZ)

2735

14.2.Grupa pakowania II

14.3.Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (contains c18 fatty acid dimers/ 
tetraethylenepentamine polyamides and triethylenetetramine)

14.4.Zagrożenia dla
środowiska Nie dotyczy

14.5. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie

klasa 8

Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla

użytkowników

Identyfikacja niebezpieczeństwa (Kemler) 80

Kod Klasyfikacji C7

Etykieta zagrożenia 8

Specjalne prowizje 274

ograniczoną ilość 1 L

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR)

14.1. Numer UN (numer
ONZ)

2735

14.2. Grupa pakowania II

14.3. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

Amines, liquid, corrosive, n.o.s. *; Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. * (contains c18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamide and 
triethylenetetramines)

14.4. Zagrożenia dla
środowiska Nie dotyczy

14.5. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie

Klasa ICAO/IATA 8

Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy

Kod ERG 8L

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla

użytkowników

Specjalne prowizje A3A803

Instrukcje pakowania tylko dla cargo 855

Max. ilość / opakowanie tylko dla cargo 30 L

Instrukcje załadunku pasażerów i cargo 851

Max. Iiczba pasażerów / ładunku 1 L

Instrukcja ograniczenia ilości paczek w samolotach pasażerskich i towarowych Y840

Ograniczona ilość pasażerów i ładunku maksymalna ilość/paczka 0.5 L

Transport morski (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. Numer UN (numer
ONZ)

2735

14.2. Grupa pakowania II

14.3. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (contains c18 fatty acid dimers/ 
tetraethylenepentamine polyamides and triethylenetetramine)

14.4. Zagrożenia dla
środowiska zanieczyszczenie morskie

14.5. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie

Klasa IMDG 8

Pomniejsze ryzyko IMDG Nie dotyczy
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źródło składnik kategorię zanieczyszczenia

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla

użytkowników

Numer EMS F-A, S-B

Specjalne prowizje 274

Ograniczona ilość 1 L

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer
ONZ)

2735

14.2. Grupa pakowania II

14.3. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (contains c18 fatty acid dimers/ 
tetraethylenepentamine polyamides and triethylenetetramine)

14.4. Zagrożenia dla
środowiska Nie dotyczy

14.5. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie

8 Nie dotyczy

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla

użytkowników

Kod Klasyfikacji C7

Specjalne prowizje 274

Ograniczona ilość 1 L

Wymagany sprzęt PP, EP

Liczba węży pożarowych 0

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

IMO MARPOL (Annex II) - List
of Noxious Liquid Substances
Carried in Bulk

3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA Y

IMO MARPOL (Annex II) - List
of Noxious Liquid Substances
Carried in Bulk

ESTER 2-METOKSYPROPYLOWY KWASU OCTOWEGO Z

IMO MARPOL (Annex II) - List
of Noxious Liquid Substances
Carried in Bulk

xylene Y

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

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

C18 FATTY ACID DIMERS/ TETRAETHYLENEPENTAMINE POLYAMIDES(68410-23-1) WYSTĘPUJE NA NASTĘPUJĄCEJ LIŚCIE PRZEPISÓW

Nie dotyczy

3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA(112-24-3) WYSTĘPUJE NA NASTĘPUJĄCEJ LIŚCIE PRZEPISÓW

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) List priorytetowy dla REACH
zezwolenia

Europejski spis celny substancji chemicznych ECICS (English)

Unia Europejska - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS) (angielski)

Unia Europejska (UE) Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin - Załącznik VI
Unia Europejska (UE) Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji i
oznakowania substancji niebezpiecznych - aktualizowany przez ATP: 31

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

TLENEK ANTYMONAWY(1309-64-4) WYSTĘPUJE NA NASTĘPUJĄCEJ LIŚCIE PRZEPISÓW

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) List priorytetowy dla REACH
zezwolenia

Europejski spis celny substancji chemicznych ECICS (English)

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Unia Europejska - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS) (angielski)

Unia Europejska (UE) Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin - Załącznik VI
Unia Europejska (UE) Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji i
oznakowania substancji niebezpiecznych - aktualizowany przez ATP: 31

Unia Europejska (UE) Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji i
oznakowania substancji niebezpiecznych (aktualizowane przez ATP: 31) - substancje
rakotwórcze

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

ESTER 2-METOKSYPROPYLOWY KWASU OCTOWEGO(108-65-6) WYSTĘPUJE NA NASTĘPUJĄCEJ LIŚCIE PRZEPISÓW
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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 chemicznymiw miejscu pracy zmienione
przez: Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r.

Europejski spis celny substancji chemicznych ECICS (English)

UE REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - Załącznik XVII - Ograniczenia produkcji,
wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i
wyrobów

UE Skonsolidowany Wykaz indykatywnych wartości granicznych narażenia zawodowego)
Unia Europejska - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS) (angielski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (angielski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (bułgarski)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Czechy)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (duński)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Dutch)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Estonian)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (fiński)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (francuski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Grecja)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (hiszpański)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (litewski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Łotwa)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Malta)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (niemiecki)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (portugalski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Rumunia)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Słowacki)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (słoweński)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (szwedzki)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (węgierski)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Włochy)
Unia Europejska (UE) Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin - Załącznik VI
Unia Europejska (UE) Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji i
oznakowania substancji niebezpiecznych - aktualizowany przez ATP: 31

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

PYŁY SADZY TECHNICZNEJ4 - PYŁ CAŁKOWITY1(1333-86-4) WYSTĘPUJE NA NASTĘPUJĄCEJ LIŚCIE PRZEPISÓW

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) List priorytetowy dla REACH
zezwolenia

Europejski spis celny substancji chemicznych ECICS (English)

Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS)

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Unia Europejska - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS) (angielski)

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY -
Pyły
WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

XYLENE(1330-20-7) WYSTĘPUJE NA NASTĘPUJĄCEJ LIŚCIE PRZEPISÓW

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 chemicznymiw miejscu pracy zmienione
przez: Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) List priorytetowy dla REACH
zezwolenia

Europejski spis celny substancji chemicznych ECICS (English)

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

UE REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - Załącznik XVII - Ograniczenia produkcji,
wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i
wyrobów

UE Skonsolidowany Wykaz indykatywnych wartości granicznych narażenia zawodowego)
Unia Europejska - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
(EINECS) (angielski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (angielski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (bułgarski)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Czechy)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (duński)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Dutch)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Estonian)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (fiński)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (francuski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Grecja)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (hiszpański)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (litewski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Łotwa)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Malta)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (niemiecki)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (portugalski)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Rumunia)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Słowacki)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (słoweński)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (szwedzki)

Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (węgierski)
Unia Europejska (UE) pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego (IOELVs) (Włochy)
Unia Europejska (UE) Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin - Załącznik VI
Unia Europejska (UE) Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji i
oznakowania substancji niebezpiecznych - aktualizowany przez ATP: 31

Unia Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wspólnotowego kroczącego planu działań
(CORAP) Wykaz substancji

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I
PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY -
Substancje chemiczne

Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z następującymi przepisami UE i jej aktualizacjami - o ile dotyczy -: 67/548/EWG, 1999/45/WE, 98/24/WE, 92/85/EC, 94/33 / WE, 91/689/EWG,
1999/13/WE, rozporządzenia (UE) nr 453/2010, rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
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Składnik Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

Harmonizacja (C & L
Inventory)

Klasa zagrożenia i kategoria Code (s) Piktogramy Signal Kod
programu Word (s)

Kod komunikat (y)
zagrożenia

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpoważniejsza klasyfikacji.

Składnik Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

Harmonizacja (C & L
Inventory)

Klasa zagrożenia i kategoria Code (s) Piktogramy Signal Kod
programu Word (s)

Kod komunikat (y)
zagrożenia

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpoważniejsza klasyfikacji.

Składnik Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

Harmonizacja (C & L
Inventory)

Klasa zagrożenia i kategoria Code (s) Piktogramy Signal Kod
programu Word (s)

Kod komunikat (y)
zagrożenia

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpoważniejsza klasyfikacji.

Składnik Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

Harmonizacja (C & L
Inventory)

Klasa zagrożenia i kategoria Code (s) Piktogramy Signal Kod programu Word (s) Kod komunikat (y) zagrożenia

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpoważniejsza klasyfikacji.

Składnik Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

Harmonizacja (C & L
Inventory)

Klasa zagrożenia i kategoria Code (s) Piktogramy Signal Kod
programu Word (s)

Kod komunikat (y)
zagrożenia

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpoważniejsza klasyfikacji.

Składnik Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

Harmonizacja (C & L
Inventory)

Klasa zagrożenia i kategoria Code (s) Piktogramy Signal Kod
programu Word (s)

Kod komunikat (y) zagrożenia

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpoważniejsza klasyfikacji.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę spojrzeć na oceny bezpieczeństwa chemicznego i scenariuszy narażenia przygotowanych przez łańcucha dostaw, jeżeli dostępne.

PODSUMOWANIE ECHA

C18 fatty acid dimers/
tetraethylenepentamine
polyamides

68410-23-1 Niedostępne Niedostępne

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

2
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Skin
Corr. 1C, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1, Not Classified

GHS09, GHS05, Dgr, Wng,
GHS06

H317, H318, H314,
H335

3,6-DIAZAOKTANO-
1,8-DIAMINA

112-24-3 612-059-00-5 Niedostępne

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3 GHS07, GHS05, Dgr H312, H314, H317

2
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3,
Resp. Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2, Not Classified

GHS05, Dgr, GHS06, GHS08,
GHS09

H314, H317, H318, H302,
H311, H334, H335

TLENEK ANTYMONAWY 1309-64-4 051-005-00-X 01-2119475613-35-XXXX

1 Carc. 2 GHS08, Wng H351

2
Carc. 2, Repr. 1A, STOT RE 1, Aquatic Chronic 3, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4,
Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, STOT RE 2

GHS08, Dgr, Wng, GHS05,
GHS09

H360, H372, H317, H318,
H332, H302, H350

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

108-65-6 607-195-00-7 01-2119475791-29-XXXX

2 Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, Eye Dam. 1, Not Classified, STOT SE 3 GHS02, Wng, GHS03, GHS05, Dgr H226, H319, H335, H336

Pyły sadzy technicznej4 - pył
całkowity1 1333-86-4 Niedostępne 01-2119384822-32-XXXX, 01-2119489801-30-XXXX, 01-2119475601-40-XXXX

1 Not Classified
GHS08, Wng, Dgr,
GHS06, GHS02, GHS09

H351, H335, H319, H372,
H251, H315, H228, H370, H332

2
Not Classified, Carc. 2, STOT SE 3, Eye Irrit. 2, STOT RE 2, STOT RE 1, Aquatic
Chronic 4, Self-heat. 1, Self-heat. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 1, Aquatic Chronic 1, Flam.
Sol. 2, Acute Tox. 4

GHS08, Wng, Dgr,
GHS06, GHS02, GHS09

H351, H335, H319, H372,
H251, H315, H228, H370, H332

2
Not Classified, Carc. 2, STOT SE 3, Eye Irrit. 2, STOT RE 2, STOT RE 1, Aquatic
Chronic 4, Self-heat. 1, Self-heat. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 1, Aquatic Chronic 1, Flam.
Sol. 2, Acute Tox. 4

GHS08, Wng, Dgr,
GHS06, GHS02, GHS09

H351, H335, H319, H372,
H251, H315, H228, H370, H332

xylene 1330-20-7 601-022-00-9 01-2119488216-32-XXXX

1 Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2 GHS07, GHS02, Wng H226, H312, H315, H332

2
Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Not Classified, Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2, STOT SE
3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3, Acute Tox. 3, Aquatic Chronic 2, Repr. 1B, STOT SE
1, STOT RE 1, Flam. Liq. 2, Repr. 2

Wng, GHS08, Dgr,
GHS01, GHS09

H312, H315, H332, H304, H335,
H336, H360, H370, H372, H318,
H225
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National Inventory Status

Australia - AICS Y

Canada -  DSL Y

Canada - NDSL
N (ESTER 2-METOKSYPROPYLOWY KWASU OCTOWEGO; TLENEK ANTYMONAWY; xylene; C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides;
Pyły sadzy technicznej4 - pył całkowity1; 3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA)

China - IECSC Y

Europe - EINEC / ELINCS /
NLP

N (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides)

Japan - ENCS N (C18 fatty acid dimers/ tetraethylenepentamine polyamides)

Korea - KECI Y

New Zealand - NZIoC Y

Philippines - PICCS Y

USA - TSCA Y

Legenda:
Y = All ingredients are on the inventory
N = Not determined or one or more ingredients are not on the inventory and are not exempt from listing(see specific ingredients in brackets)

SEKCJA 16 INNE INFORMACJE

Tekst i pełne ryzyka Kody zagrożenia

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H228 Substancja stała łatwopalna.

H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H350 Może powodować raka .

H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki .

H370 Powoduje uszkodzenie narządów .

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Inne informacje

Składniki wraz z wieloma numerami CAS

Nazwa Numer CAS

ESTER
2-METOKSYPROPYLOWY
KWASU OCTOWEGO

108-65-6, 142300-82-1, 84540-57-8

Definitions and abbreviations
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