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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszaniny 

Nazwa produktu : PROMAPAINT® SC4 

Rodzaj produktu : Pęczniejąca na bazie wody powłoka do ochrony kształtowników stalwoych 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie zawodowe 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca 
Promat S.p.A. 
Via Provinciale 10 
24040 Filago - Italia 
T +39035993737 - F +39035994240 
Federica.bacchetta@promat.it - www.promat.it 

Inne 
A + B (Promat Russia) 
ul. Vernadskogo 84/2 
119/606 Moscow - Russia 
T +7 (495) 246-0101 - F +7 (495) 246-0192 
sales@promat.ru - www.promat.ru 

Inne 
Etex Building Performance S.p.A. 
Via Perlasca 14 
27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy 
T +39 0382 4575 245 - F +39 0382 4575 250 
info@promat.it - www.promat.it 

Inne 
Etex Building Performance Limited 
Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano 
BS20 0NE Bristol - United Kingdom 
T +44 1275 377 773 
marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk 

Inne 
Etex Building Performance N.V. 
Bormstraat 24 
2830 Tisselt - BELGIUM 
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09 
info@promat-international.com - www.promat-international.com 

Inne 
Promat France 
2 rue Charles-Edouard JEANNERET- CS 90129 
78306 POISSY Cedex - France 
T +33 1 39 79 61 60 
info@promat.fr - www.promat.fr 

Inne 
Promat GmbH 
Scheifenkamp 16 
40878 Ratingen - Germany 
T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111 
mail@promat.de - www.promat.de 

Inne 
Promat GmbH 
St.-Peter-Straße 25 
4021 Linz - Austria 
T +43 732-6912-0 - F +43 732-6912-3740 
office@promat.at - www.promat.at 

Inne 
Promat Nordic, by Ivarsson a/s 
Kometvej 36 
6230 Rodekro - Denmark 
T +45 7366 1999 - F +45 7466 1020 
info@promat.nu - www.promat.nu 

Inne 
Promat TOP Sp. z.o.o. 
ul. Przeclawska 8 
03-879 Warszawa - Poland 
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290 
top@promattop.pl - www.promattop.pl 

Inne 
Promat s.r.o. 
Ckalova 22/784 
16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic 
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576 
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz 

Inne 
Promat Ibérica S.A. 
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda 
28001 Madrid - Spain 
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97 
info@promat.es - www.promat.es 

Inne 
Promat d.o.o. 
Trata 50 
4220 Skofja Loka - Slovenia 
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450 
info@promat-see.com - www.promat-see.com 

Inne 
Promat B.V. 
Vleugelboot 22 
3991 CL Houten - Nederland 
T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771 
info@promat.nl - www.promat.nl 

Inne 
Promat AG 
Stationsstrasse 1 
8545 Rickenbach Sulz - Switzerland 
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402 
office@promat.ch - www.promat.ch 

Inne 
Promat Fire Protection LLC 
Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2 
123945 Dubai - United Arab Emirates 
T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588 
info@promatfp.ae - www.promatmiddleeast.com 

  

 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu pogotowia : +39035993737 
W godzinach pracy biura: 
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Od poniedziałku do piątku: 08:00 - 17:00 (MEZ). 
 

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu 
pogotowia 

Komentarz 

Polska National Poisons Information 
Centre 
The Nofer Institute of Occupational 
Medicine (Łódź) 

ul. Teresy 8 
P.O. BOX 199 
90950 Łódź 

+48 42 63 14 724  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z 
Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH) 

Nie sklasyfikowany 
 

 
 

 
  

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia  

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-
500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej. 
EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

 

 

   
 

 

 

2.3. Inne zagrożenia 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancje 

Nie dotyczy 
 

 

3.2. Mieszaniny 
 
 

 

 
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Dwutlenek tytanu 
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 
dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 
 

(Numer CAS) 13463-67-7 
(Numer WE) 236-675-5 
(REACH-nr) 01-2119489379-17 

< 15 Nie sklasyfikowany 

 

 
 

 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 
  

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skórę umyć wodą i delikatnym mydłem. W przypadku 
wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Nie trzeć oczu. Natychmiast wypłukać dużą ilością wody. W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Dokładnie przepłukać usta wodą. Podawać duże ilości wody do picia. Zgłoś się do lekarza. 
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze 
skórą 

: Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla. 
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5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Zagrożenie pożarowe : Niepalny. 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Niebezpieczne produkty rozkładu, takie jak dym, tlenek węgla lub dwutlenek węgla mogą się 
wydzielać podczas długotrwałego podgrzewania. 

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Instrukcje gaśnicze : Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat 
ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

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

Ogólne środki zaradcze : Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Nie wdychać gazu, oparów, pary ani aerozolu. Miejsce, w 
którym doszło do rozlania się materiału może być śliskie. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych 
informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 

 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, ścieków, cieków wodnych i gleby. 
 

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

Metody usuwania skażenia : Usunąć za pomocą obojętnego materiału absorbującego (np. Piasku, trocin, wermikulitu, ziemi 
okrzemkowej itp.), Wytrzeć i przechowywać w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. 

Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz sekcja 7 i 8. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Nakładanie natryskowe powłoki wymaga typowej ochrony oddechowej aby zapobiegać 
wdychania areozoli farby jako lotnych i nielotnych (np. pigmentów, wypełniaczy) składników 
fary, niezależnie od rodzaju systemu powłok. Wymogi aplikacji natrysku poprawiają ochronę 
płuc poprzez używaniej co najmniej filtry kombinowane A/P2 lub A/P3  lub dostarczonego 
systemu powietrza, w zależności od czasu natryskiwania itp. 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniami. 
Nosić indywidualne środki ochrony. 

Zalecenia dotyczące higieny : Przechowywać z dala od produktów spożywczych i napojów, w tym również żywności dla 
zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed jedzeniem, piciem, 
paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie narażone części ciała wodą z 
łagodnym mydłem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w pojemniku oryginalnym w chłodnym, dobrze wentylowanym 
miejscu. Poza użyciem, przechowywane pojemniki powinny zostać zamknięte. Chronić przed 
światłem słonecznym. Chronić przed mrozem. 

Temperatura magazynowania : 5 - 40 °C 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

Dwutlenek tytanu (13463-67-7) 

UE Nazwa miejscowa Titanium dioxide 

UE Uwagi SCOEL Recommendations (Ongoing) 
 

 
 

 

Granice narażenia zawodowego dla cząsteczki, 
jeżeli nie jest to inaczej sklasyfikowane lub 
uregulowane (uciążliwe pyły) 

: wdychane 10 mg/m3. respirabilne: 4 mg/m3. 

Dodatkowe informacje : Dopuszczalne wartości narażenia zostały określone przez wiele organów. Należy sprawdzić 
dopuszczalne wartości obowiązujące w danym obszarze. Zapewnić przestrzeganie wszystkich 
krajowych / lokalnych przepisów prawnych. 
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8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić właściwą wentylację ogólną pomieszczenia lub lokalny wyciąg podczas nakladania i schniecia. Zapewnić, aby narażenie było poniżej 
najwyższych dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy. 
   

Ochrona rąk: 

Używaj odpornych na chemikalia i nieprzepuszczalnych rękawic. Po pracy umyć ręce. 
 

Ochrona oczu: 

Okulary ochronne z zabezpieczeniami po bokach. Przy możliwości dojścia do kontaktu materiału z oczami wskutek rozbryzgu używać gogle 
chroniące przed rozbryzgiem. 
 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić wodoodporną odzież i buty. 
  

Ochrona dróg oddechowych: 

Sprzęt ochrony dróg oddechowych wymagany podczas natryskiwania. Patrz sekcja 7. Unikać wdychania pyłów, dymów i pulweryzacji 
  

Kontrola narażenia środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 
  

Wygląd : Dyspersja wodna. 

Barwa : biała. 
  

Zapach : bez zapachu. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : 7 - 9 
  

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 
  

Temperatura topnienia : Nie dotyczy 
  

Temperatura krzepnięcia : 0 °C 
  

Temperatura wrzenia : Brak danych 
  

Temperatura zapłonu : Brak danych 
  

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy 
  

Prężność par : Brak danych 
  

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 
  

Gęstość względna : Brak danych 
  

Gęstość : ≈ 1,3 kg/l 

Rozpuszczalność : Brak danych 
  

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log 
Pow) 

: Brak danych 
  

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
  

Lepkość, dynamiczna : 44000 - 66000 cP (20°C; Brookfield RV SP7 20 rpm) 
  

Właściwości wybuchowe : Brak danych 
  

Właściwości utleniające : Brak danych 
  

Granica wybuchowości : Brak danych 
 

 
 

9.2. Inne informacje 

Zawartość związków stałych : 60 - 70 % 

Zawartość LZO : < 2,2 g/l (Dyrektywa 2004/42 / WE załącznik II A - WARTOŚCI DOPUSZCZALNE 
MAKSYMALNEJ ZAWARTOŚCI  - Faza II, I, WB: 140 g / l) 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia. 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Bezpośrednie światło słoneczne. Ciepła. Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7). 
 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak dodatkowych informacji 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany 
 

 

Dwutlenek tytanu (13463-67-7) 

LD50 doustnie, szczur > 10000 mg/kg 

LD50 skóra, królik > 5000 mg/kg 

LC50 – inhalacja, szczur (pył/mgła – mg/l/4 h) > 6,8 mg/l/4h 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

pH: 7 - 9 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Nie sklasyfikowany 

pH: 7 - 9 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 

Dodatkowe informacje : Zawiera:mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (2682-20-4). 
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoizotiazolin-3-on 
Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Dwutlenek tytanu (13463-67-7) 

NOAEC (inhalacja, szczur, pył/mgła/dym, 90 
dni) 

10 mg/litr/6 h/dzień 

NOAEL (podprzewlekłe, doustnie, 
zwierzę/samiec, 90 dni) 

3500 mg/kg masy ciała 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracja : Nie sklasyfikowany 
 

  

 
 

Inne informacje : Dwutlenek tytanu, nr WE 236-675-5: W 2006 r. IARC zaklasyfikowała TiO2 jako 
prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. Klasyfikacja ta opiera się na niektórych badaniach 
wykazujących nadmiar nowotworu płuc u zwierząt, które zostały narażone na wysokie dawki 
TiO2 w drodze inhalacji (w innych badaniach nie wykryto żadnych nadwyżek u narażonych 
zwierząt). W odniesieniu do badań na ludziach (populacje robotników produkujących lub 
wykorzystujących TiO2) IARC stwierdził: "Podsumowując, badania nie sugerują związku 
między narażeniem zawodowym a dwutlenkiem tytanu jako zdarzenia w ostatniej dekadzie w 
Europie Zachodniej i Ameryce Północnej  i ryzyka raka. Jednak nie należy tego interpretować 
jako całkowitej nieobecności potencjału rakotwórczego u ludzi. ". W odniesieniu do 
spodziewanych ekspozycji dla dalszych użytkowników, IARC stwierdził również: "Nie 
przewiduje się znacznego narażenia na dwutlenek tytanu podczas stosowania tych materiałów 
w dwutlenku tytanu jest związany z innymi materiałami, takimi jak farby". 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 

 

PROMAPAINT® SC4  

Dodatkowe informacje Nie przeprowadzono żadnych badań eksperymentalnych dotyczących tego produktu. Podane 
informacje opierają się na naszej wiedzy o składnikach, a klasyfikacja produktu określona 
została dzięki obliczeniom 
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Dwutlenek tytanu (13463-67-7) 

LC50 dla ryby 1 > 100 mg/l 

EC50 Dafnia 1 > 100 mg/l 

EC50 72h glony 1 16 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
 

Dwutlenek tytanu (13463-67-7) 

Zdolność do bioakumulacji Brak bioakumulacji. 
 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 
 

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

PROMAPAINT® SC4  

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII 
 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Dodatkowe informacje : Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, ścieków, cieków wodnych i gleby 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania 

: Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, ścieków, 
cieków wodnych i gleby. Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi 
przepisami. 

Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 08 01 00 - odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania, stosowania i usuwania farb i 
lakierów 
08 01 12 - odpady farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 11 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

Nieuregulowany 

 

Nieuregulowany 

 

Nieuregulowany 

 

Nieuregulowany 

 

Nieuregulowany 

 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.4. Grupa pakowania 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

Brak dodatkowych informacji 

 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport lądowy 
  

Nieuregulowany 

- transport morski 
  

Nieuregulowany 

- Transport lotniczy 
  

Nieuregulowany 

- Transport śródlądowy 
  

Nieuregulowany 
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- Transport kolejowy 
  

Nieuregulowany 
 

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

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

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

15.1.1. Przepisy UE 
 

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 
 

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH  

 

   

Zawartość LZO : < 2,2 g/l (Dyrektywa 2004/42 / WE załącznik II A - WARTOŚCI DOPUSZCZALNE 
MAKSYMALNEJ ZAWARTOŚCI  - Faza II, I, WB: 140 g / l) 

 
 

  
 

 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 
 
 

 

 
 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Oznaki zmian: 

Wszystkie rubryki uległy zmianom w stosunku do poprzedniej wersji. 
 
 

 
 

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

EUH208 Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
 
 

 

 
Karta charakterystyki stosowana w regionach : PL 

 
SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) 

 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki uzyskaliœmy ze Ÿróde³ naszym zdaniem wiarygodnych.  Nie dajemy jednak ¿adnej gwarancji, w sposób dorozumiany b¹dŸ jawny, ¿e podane 
informacje s¹ poprawne.  Warunki lub metody obchodzenia siê z produktem, jego przechowywania, stosowania i usuwania znajduj¹ siê poza nasz¹ kontrol¹ i mog¹ nie byæ nam znane.  Z tego i 
innych powodów nie bierzemy odpowiedzialnoœci oraz ca³kowicie zrzekamy siê odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wszelkich strat, szkód czy kosztów poniesionych w zwi¹zku z obchodzeniem siê 
z produktem, jego przechowywaniem, u¿ywaniem czy usuwaniem.  Niniejsz¹ kartê charakterystyki substancji niebezpiecznej opracowano wy³¹cznie dla tego produktu, w zwi¹zku z tym nie nale¿y jej 
odnosiæ do innych produktów.  Je¿eli niniejszy produkt stanowi sk³adnik innego produktu, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej mog¹ nie mieæ 
zastosowania. 
 
Niniejsza karta charakterystyki wraz z zawartymi informacjami nie ma na celu zastąpienia jakichkolwiek warunków sprzedaży, jak róniż nie stanowi specyfikacji. Żadne informacje zawarte w 
niniejszej karcie charakterystyki nie mogą być interpretowane z naruszeniem obowiązujących patentów lub przepisów.  
 


