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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Nazwa produktu, kod
1.2. Istotne zidentyfikowane
zastosowania
substancji lub mieszaniny, oraz
zastosowania odradzane:
1.3. Nazwa techniczna / chemiczna

Spectra 300ml

1.4. Dane dotyczące dostawcy
karty charakterystyki
Wytwórca/ Dystrybutor

KALA

Odświeżacz powietrza w aerozolu.

Ul. płk. K.Myrka 32
59-220 Legnica
tel. +48 76 8548709
biuro@kala.com.pl
Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Krzysztof Strzelecki
112 ( ogólny telefon alarmowy), 998 ( straż pożarna), 999 (pogotowie
medyczne), lub +48 42 631 47 25 (informacja toksykologiczna w Polsce)

Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie Rozporządzeniem (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]
Aerosol 1, H222,
2.2. Elementy oznakowania:

Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/
122°F.
2.3. Inne zagrożenia:
Z uwagi na obecność kompozycji zapachowej u osób wrażliwych może wystąpić lekkie podrażnienie dróg
oddechowych. Duże stężenie par może wywołać kaszel.
Składniki nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.
Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje:
Nie dotyczy.
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3.2. Mieszaniny:

Substancja

Numer
CAS

Stężenie
% wag.

Numer WE

Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008
Klasy zagrożenia i kody
kategorii

Kody rodz. zarożenia

Ethyl Alcohol

64-17-5

200-578-6

1

Flam. Liq. 2

H225

Butane

106-97-8

203-448-7

14

Flam. Gas. 1
Press Gas

H220
H280

Propane

74-98-6

200-827-9

6

Flam. Gas. 1
Press Gas

H220
H280

1338-438

-

0,97

SORBITAN
MONO
OLEATE

-

-

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy:
W przypadku inhalacji-wdychania:
Poszkodowanego wyprowadzić/wynieść z miejsca narażenia na świeże powietrze; zapewnić spokój i ciepło,
rozluźnić uciskające części ubrania. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku
oddechu stosować sztuczne oddychanie. W przypadku utraty przytomności, zaburzeń oddychania lub
utrzymującego się złego samopoczucia natychmiast zapewnić pomoc lekarską.
W przypadku kontaktu ze skórą:
Obmyć skórę dużą ilością wody z mydłem (najlepiej bieżącą).
W przypadku skażenia oczu:
Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody. W przypadku utrzymywania się objawów podrażnienia zwrócić się o
pomoc medyczną.
W przypadku połknięcia:
Nie powodować wymiotów. Wypłukać usta wodą (nie połykać). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub
utrzymywania się dolegliwości zwrócić się o pomoc medyczną.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
Brak danych
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym:
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, wezwać lekarza. Stosować leczenie objawowe. Pokazać kartę
charakterystyki lub etykietę/opakowanie personelowi medycznemu udzielającemu pomocy.
Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki Gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Piana, dwutlenek węgla lub proszki gaśnicze. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić rozproszonym
strumieniem wody.
Niewłaściwe środki gaśnicze:
Niewskazane gaszenie zwartym strumieniem wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Pojemniki aerozolowe rozgrzane do temperatury powyżej 50°C mogą eksplodować. Wystawienie się na działanie
płonącego gazu może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia. Należy unikać wdychania gazu. Rozkład pod
wpływem temperatury powoduje powstawanie oparów, dymu i tlenków węgla. Unikać wdychania oparów.
5.3. Informacje dla straży pożarnej:
W przypadku pożaru obejmującego duże ilości produktu, usnąć/ewakuować z obszaru zagrożenia wszystkie osoby
postronne. Pożar gasić z bezpiecznej odległości, zza osłon lub przy użyciu bezzałogowych działek. Wezwać ekipy
ratownicze. Zamknięte pojemniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi
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prądami wody z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu), o ile to możliwe i bezpieczne usunąć je z
obszaru zagrożenia. Po usunięciu z obszaru zagrożenia kontynuować zraszanie do momentu całkowitego
schłodzenia. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych.
Powstałe ścieki i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w aparaty oddechowe z
niezależnym dopływem powietrza oraz pełną odzież ochronną.
Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
W razie konieczności zarządzić ewakuację. Wezwać Państwową Straż Pożarną, ekipy ratownicze oraz Policję
Państwową. W akcji ratunkowej mogą brać udział jedynie osoby przeszkolone, wyposażone we właściwą odzież i
sprzęt ochronny.
Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Nie wdychać par. W przypadku uwolnienia w zamkniętym
pomieszczeniu zapewnić jego skuteczną wentylację/wietrzenie. Stosować środki ochrony indywidualnej - zob.
sekcja 8 karty charakterystyki.
Usunąć wszelkie źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi i urządzeń iskrzących,
wyeliminować gorące powierzchnie i inne źródła ciepła.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
O ile to możliwe i bezpieczne zlikwidować lub ograniczyć uwalnianie produktu (ograniczyć dopływ cieczy,
uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). Nie dopuścić do przedostania się
produktu do studzienek ściekowych, wód i gleby. Powiadomić odpowiednie służby bhp, ratownicze i ochrony
środowiska oraz organy administracji.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Małe ilości uwolnionej cieczy absorbować obojętnym, niepalnym materiałem chłonnym (np. ziemia, piasek,
wermikulit), zebrać do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady. Miejsce uwolnienia spłukać dużą ilością
wody Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie potrzeby, w celu usunięcia produktu /
materiału chłonnego zanieczyszczonego produktem, skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm trudniących się
transportem i likwidacją odpadów.
6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Odnieść się również do sekcji 7,8 i 13 karty charakterystyki.
Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
- Podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy dotyczące BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. nr 169 z 2003r., poz. 1650 z późn. zm.: Dz. U. nr 49/2007 r., poz. 330, Dz. U. nr 108/2008 r.,
poz.690). Przestrzegać zaleceń zawartych w informacji technicznej dostarczonej przez producenta.
Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić oczy przed kontaktem z produktem. Nie
wdychać aerozolu/mgły. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Nie stosować w pobliżu źródeł zapłonu i
otwartego ognia; nie palić tytoniu. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50st.C.
Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności:
Przy stosowaniu i magazynowaniu tej substancji należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719).
Zwracać uwagę na ostrzeżenia na etykietach. Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, iskier oraz innych
źródeł zapłonu. Nie wolno używać narzędzi wytwarzających iskry. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym i temperaturą powyżej 50st.C Nie palić, nie używać zapałek ani zapalniczek. Przechowywać w suchym,
chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
7.3. Specyficzne zastosowania końcowe:
Nie dotyczy.
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Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry kontroli zagrożeń:
Wartości NDS, NDSCh, NDSP dla składników mieszaniny:
CAS

Nazwa czynnika
chemicznego

64-17-5
106-97-8
74-98-6

Ethyl Alcohol
Butane
Propane

Wartości graniczne
(NDS)
mg/m3
1900
1900
1800

(NDSh)
mg/m3
3000
-

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217/2002,
poz. 1833 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr
212/2005, poz. 1769)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11/2005, poz. 86).
Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia przed ryzykiem
związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.
8.2. Kontrola narażenia
W warunkach normalnego użytkowania szczególne środki ostrożności i ochrony nie są wymagane.
W warunkach przemysłowych zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną. Zapewnić szczelność aparatury.
W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochrony dróg oddechowych. Nie jeść, nie pić i nie palić
tytoniu podczas pracy z produktem. Zapewnić prysznic.
Drogi oddechowe: W warunkach przemysłowych (przy produkcji i konfekcjonowaniu), w przypadku niedostatecznej
wentylacji stosować ochrony dróg oddechowych z filtrem oznaczonym kolorem brązowym i literą A
Ręce i skóra: W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub
włókien syntetycznych oraz rękawice wykonane z neoprenu lub nitrylu (grubość 0,5 mm).
Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania
w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych niebezpiecznych składników. Po
zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć
dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.
Metody oceny narażenia w środowisku pracy:
PN-86/Z-04050.01 – Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia
ogólne.
PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady
pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników.
PN-85/Z-04140.01 - Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu etylowego. Postanowienia ogólne i
zakres normy.
PN-77/Z-04065 - Ochrona czystości powietrza. Oznaczenie zawartości alkoholu etylowego na stanowiskach pracy
metodą kolorymetryczną.
PN-85/Z-04140.02 - Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości alkoholu etylowego. Oznaczenie alkoholu
etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.
Kontrola narażenia środowiska:
Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych.
Patrz również sekcja 12 karty charakterystyki.
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Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:
Parametr
Wartość
Postać
Aerosol
Kolor
Bezbarwny do jasno słomkowej
Zapach
Charakterystyczny w zależności od kompozycji zapachowej
Gęstość
0,79-0,81g/cm3
Temperatura topnienia/krzepnięcia(°C)
Temperatura wrzenia początkowa (°C)
nie oznaczono
Temperatura zapłonu (°C)
nie dotyczy aerosolu
Temperatura samozapłonu (°C)
nie oznaczono
Szybkość parowania
Brak danych
Granica wybuchowości
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach
Tak
Rozpuszczalność w wodzie
Tak
Ciśnienie wewnątrz pojemnika
3,0-6,0 bar
Sekcja 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność:
Nie zbadano
10.2. Stabilność chemiczna:
Substancja jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią.
10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji:
Nie zbadano
10.4. Warunki których należy unikać:
Płomieni, iskier, gorących powierzchni, innych źródeł zapłonu, a także wysokiej temperatury
10.5. Materiały niezgodne:
Silne środki utleniające
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:
Tlenki azotu i węgla, toksyczne opary
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
Toksyczność ostra:
Składnik

Dawka

wartość

jednostka.

Ethyl Alcohol

LC50 - inhalacyjnie szczur
LD50 - doustnie szczur
LD50 - skóra, królik

38400
7060
>20000

mg/m3 (10h)
mg/kg
mg/kg

PRODUKT (na podstawie danych dla składników mieszaniny)
Działanie drażniące:
Oczy: może działać lekko drażniąco
Drogi oddechowe i skóra: może działać lekko drażniąco.
Działanie uczulające:
Nie stwierdzono działania uczulającego.
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Działanie rakotwórcze:
Nie są znane przypadki działania rakotwórczego.
Działanie mutagenne:
Nie są znane przypadki działania mutagennego.
Działanie reprotoksyczne:
Nie są znane przypadki działania reprotoksycznego
Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego
Produkt zawiera kompozycję zapachową, w skład której wchodzą składniki działające uczulająco. Długotrwały lub
częsty kontakt może spowodować wystąpienie reakcji alergicznej u osób wrażliwych.
Skutki zdrowotne narażenia miejscowego
Wdychanie: Przy dużym stężeniu może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, bóle i zawroty głowy.
Kontakt ze skórą: Przy dużym stężeniu może powodować lekkie podrażnienia.
Kontakt z oczami: Przy dużym stężeniu może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie.
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność
Dostępne dane ekotoksykologiczne dla składników mieszaniny:
Ekotoksyczność:
Składnik
Ethyl Alcohol

Dawka
Wartość
Jednostka.
LC50 - ryba (Leuciscus Indus melanotus)
12900-15300
mg/l (96h)
EC50 – bezkręgowce (Daphnia magna)
34900
mg/l (5-30min.)
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Składniki mieszaniny rozpuszczają się w wodzie i rozprzestrzeniają się w środowisku wodnym lub glebie, łatwo
biodegradowalne
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Mieszanina nie ulega bioakumulacji
12.4 Mobilność w glebie
Brak szczegółowych danych
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Składniki mieszaniny nie wykazują właściwości PBT ani vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.
Produkt nie został przebadany. Na podstawie klasyfikacji Konwencjonalną Metodą Obliczeniową (KMO),
nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla ludzi. Biorąc pod uwagę dostępne informacje, nie należy
spodziewać się znaczących, negatywnych skutków działania preparatu na środowisko, gdy jest on
stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Sekcja 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:
Zalecenia dotyczące mieszaniny:
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozważyć
możliwość wykorzystania.
Zużyte opakowania (po dokładnym opróżnieniu) traktować jako odpad komunalny.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62/2001, poz.628 z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112/2001,
poz. 1206).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175/2005,
poz. 1458).
Europejski katalog odpadów (EWC)
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Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
Opakowania z metali

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrożenie dla środowiska
14.6. Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników
14.7. transport luzem zgodnie z
załącznikiem II do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów
niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy), RID
(transport kolejowy), ADN (transport śródlądowy), IMDG (transport
morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).
UN 1950
UN1950 AEROZOLE
2, 5F
II, ilości ograniczone LQ2
brak
nie wymagane
nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy dotyczące ochrony ludzi bądź środowiska:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, poz.322)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze
zmianami (Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, poz.1142; Dz. U. 105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010,
poz.950)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. nr 212/2005, poz. 1769)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166)
- Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001,
poz. 1206).
- Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz. 641)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. nr 11/2005, poz. 86)
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr
353 z 31 grudnia 2008 roku)
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L
nr 235 z 5 września 2009 roku)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. nr 0, poz. 445)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH)
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Nie jest wymagana
Sekcja 16: Inne informacje
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zaczerpnięte zostały z kart składników
mieszaniny dostarczonych przez producentów.
Inne źródła informacji:
IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau);
ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania
produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania
niniejszego produktu.
(WE) Nr 1272/2008 (CLP/GHS)
Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia
H220
Skrajnie łatwopalny gaz.
H222
Skrajnie łatwopalny aerozol.
H225
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H280
Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.
Klasa zagrożenia i kody kategorii
Flam. Liq. 2
Substancja ciekła łatwopalna – kat. 2
Flam. Gas 1
gaz łatwo palny, kategoria 1
Press Gas
gaz pod ciśnieniem, skroplony
Skróty i akronimy:
NDS
Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
vPvB
(Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT
(Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.
LD50
Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
LC50
Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
EC50
Stężenie, przy którym obserwuje się 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu
IC50
Stężenie, przy którym obserwuje się 50% inhibicję badanego parametru
ChZT
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
RID
Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ADER
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
IMDG
Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
IATA
Międzynarodowe zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

