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* SEKCJA 1: Identyf ikacja substancj i /mieszaniny i  ide nty f ikac ja
przedsi ębiorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: Oxal HSL
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji  lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

· Sektor zastosowa ń SU22   Zastosowania profesjonalne: domena publiczna
(administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło)

· Zastosowanie preparatu Chemia budowlana

· 1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/ Dostawca MC-Bauchemie Sp. z o.o.

ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska

Tel.: +48 61 2864 500
Fax: +48 61 2864 514

· Komórka udzielaj ąca
informacji: Laboratorium       Czynne w godz. 8:00-15:00

msds@mc-bauchemie.pl
· 1.4 Numer telefonu
alarmowego: Tel.: +48612864565

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226 Łatwopalna ciecz i pary.
Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Acute Tox. 4 H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Skin Corr. 1A H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
STOT SE 2 H371 Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i

narządy wzrokowe.
Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1 H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe

skutki.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z
rozporz ądzeniem (WE) nr
1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami

CLP.
(ciąg dalszy na stronie 2)
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· Piktogramy okre ślające
rodzaj zagro żenia

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

· Składniki okre ślające
niebezpiecze ństwo do
etykietowania: Silseskwioksany, (3-(2-aminoetylo)aminopropylo)metylu,

zakończone grupami metoksylowymi
N-(3-(Trimetoksysililo)propylo)-1,2-etanodiamina
alkohol metylowy
Metylotrimetoksysilan

· Zwroty wskazuj ące rodzaj
zagro żenia H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H371 Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu

nerwowego i narządy wzrokowe.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując

długotrwałe skutki.
· Zwroty wskazuj ące środki
ostro żności P260 Nie wdychać pyłu lub mgły.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z
w ł o s a m i ) :  N a t y c h m i a s t  z d j ą ć  c a ł ą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody [lub 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.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem.

P321 Zastosować okreś lone leczenie (patrz na
etykiecie).

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

· 2.3 Inne zagro żenia
· Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
· PBT: Nie ma zastosowania.
· vPvB: Nie ma zastosowania.
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* SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis: Mieszanina składająca się z niżej wymienionych składników.
· Składniki niebezpieczne:
CAS: 145775-27-5 Silseskwioksany, (3-(2-aminoetylo)aminopropylo)metylu,

zakończone grupami metoksylowymi
Flam. Liq. 3, H226; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic
1, H410; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute
Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

70-100%

CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
Reg.nr.: 01-2119433307-44

alkohol metylowy
Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3,
H311; Acute Tox. 3, H331; STOT SE 1, H370

≥3-<10%

CAS: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0

Metylotrimetoksysilan
Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
H332

<10%

CAS: 1760-24-3 N-(3-(Trimetoksysililo)propylo)-1,2-etanodiamina
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1,
H317

≥3-<10%

· Wskazówki dodatkowe: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń
znajduje się w rozdziale 16.

* SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Symptomy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach,

dlatego kontrola lekarska niezbędna conajmniej przez 48 godzin po
wypadku.

· po wdychaniu: Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać
lekarza.
W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej
pozycji bocznej.

· po styczno ści ze skór ą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
· po styczno ści z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą

wodą. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć
porady lekarza.

· po spo życiu: Natychmiast udać się do lekarza.
· 4.2 Najważniejsze ostre i
opó źnione objawy oraz skutki
narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy na stronie 4)
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· 4.3 Wskazania dotycz ące
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczególnego post ępowania
z poszkodowanym Brak dostępnych dalszych istotnych danych

* SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru

· 5.1 Środki ga śnicze
· Przydatne środki ga śnicze: CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar

zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie
alkoholu.

· Środki ga śnicze nieprzydatne
ze względów
bezpiecze ństwa: Woda pełnym strumieniem

· 5.2 Szczególne zagro żenia
związane z substancj ą lub
mieszanin ą Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· 5.3 Informacje dla stra ży po żarnej
· Specjalne wyposa żenie
ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

* SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska

· 6.1 Indywidualne środki
ostro żności, wyposa żenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w

bezpieczne miejsce.
· 6.2 Środki ostro żności w
zakresie ochrony
środowiska: Szczególne środki nie są konieczne.

· 6.3 Metody i materiały
zapobiegaj ące
rozprzestrzenianiu si ę
skażenia i słu żące do
usuwania ska żenia: Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia

okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący
uniwersalny, trociny).
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.

· 6.4 Odniesienia do innych
sekcji Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz
rozdział 8.

(ciąg dalszy na stronie 5)
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Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

* SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

· 7.1 Środki ostro żności
dotycz ące bezpiecznego
post ępowania Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unikać rozpylania.
· Wskazówki dla ochrony
przeciwpo żarowej i
przeciwwybuchowej: Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.

Przedsięwziąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infor macje dotycz ące wszelkich
wzajemnych niezgodno ści

· Magazynowanie:
· Wymagania w stosunku do
pomieszcze ń magazynowych
i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.

· Wskazówki odno śnie
wspólnego składowania: Nie konieczne.

· Dalsze wskazówki odno śnie
warunków składowania: Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.

· 7.3 Szczególne
zastosowanie(-a) ko ńcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

* SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej

· Dodatkowe wskazówki dla
wykonania urz ądzeń
technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

· 8.1 Parametry dotycz ące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi warto ściami granicznymi zale żnymi od miejsca pracy:
67-56-1 alkohol metylowy
NDS NDSCh: 300 mg/m3

NDS: 100 mg/m3

skóra
· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

· 8.2 Kontrola nara żenia
· Šrodki ochrony indywidualnej:
· Ogólne środki ochrony i
higieny: Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.

Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

(ciąg dalszy na stronie 6)
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Unikać styczności z oczami.
Unikać styczności z oczami i skórą.

· Ochrona dróg oddechowych: W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia
urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub
dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg
oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.

· Ochrona r ąk: Rękawice ochronne
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów
przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
Po użyciu rękawic zastosować środki do czyszczenia i pielęgnacji
skóry.

· Materiał, z którego wykonane
są rękawice Kauczuk butylowy

Kauczuk nitrylowy
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz
także od innych cech jakościowych i zmienia się od producenta do
producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z
kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano
rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

· Czas penetracji dla materiału,
z którego wykonane s ą
rękawice Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat

dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
· Ochrona oczu: Okulary ochronne

Okulary ochronne szczelnie zamknięte
· Ochrona skóry: Robocza odzież ochronna

* SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygląd:

Postać: Płynny
Kolor: Bezbarwny

· Zapach: Charakterystyczny

· Warto ść pH: 10-12

· Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepni ęcia: Nie jest określony.
Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: > 35 °C

· Temperatura zapłonu: 27 °C

· Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny.

(ciąg dalszy na stronie 7)
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· Właściwo ści wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale możliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grożących
wybuchem.

· Gęsto ść w 20 °C: 1,00-1,10 g/cm3

· Rozpuszczalno ść w/ mieszalno ść z
Woda: Nie lub mało mieszalny.

· 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

* SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść

· 10.1 Reaktywno ść Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.2 Stabilno ść chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki
których nale ży unika ć: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

· 10.3 Możliwo ść
wyst ępowania
niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.

· 10.4 Warunki, których nale ży
unika ć Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty
rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

* SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych
· Toksyczno ść ostra Działa szkodliwie po połknięciu.

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
· Istotne sklasyfikowane warto ści LD/LC50:
67-56-1 alkohol metylowy
Ustne LD50 1.187-2.769 mg/kg (szczur)
Skórne LD50 17.100 mg/kg (królik)
Wdechowe LC50/4 h 128,2 mg/l (szczur)
1760-24-3 N-(3-(Trimetoksysililo)propylo)-1,2-etanod iamina
Ustne LD50 2.295 mg/kg (szczur)
Skórne LD50 >2.000 mg/kg (królik)
Wdechowe LC50/4 h 1,49-2,44 mg/l (szczur)

· Pierwotne działanie dra żniące: Działanie Gatunek Metoda
· Działanie żrące/dra żniące na
skór ę Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

· Poważne uszkodzenie oczu/
działanie dra żniące na oczy Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

(ciąg dalszy na stronie 8)
 PL 



strona: 8/12

Karta charakterystyki
Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 2015/830

Data druku: 06.11.2020 Aktualizacja: 06.11.2020Numer wersji 1

Nazwa handlowa: Oxal HSL

(ciąg dalszy od strony 7)

51.2.7

· Działanie uczulaj ące na drogi
oddechowe lub skór ę Może powodować reakcję alergiczną skóry.

· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodl iwe działanie na rozrodczo ść (CMR)
· Działanie mutagenne na
komórki rozrodcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Rakotwórczo ść W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Szkodliwe działanie na
rozrodczo ść W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Działanie toksyczne na
narządy docelowe –
narażenie jednorazowe Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i

narządy wzrokowe.
· Działanie toksyczne na
narządy docelowe –
narażenie powtarzane W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Zagro żenie spowodowane
aspiracj ą W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

* SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczno ść
· Toksyczno ść wodna:
1760-24-3 N-(3-(Trimetoksysililo)propylo)-1,2-etanod iamina
LC50/96h 597 mg/l (Danio rerio)
EC50/48h 81 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h 8,8 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

· 12.2 Trwało ść i zdolno ść do
rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· 12.3 Zdolno ść do
bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· 12.4 Mobilno ść w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne: Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód

powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu s ię
minimalnych ilości do podłoża.

· 12.5 Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
· PBT: Nie ma zastosowania.
· vPvB: Nie ma zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki
działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

 PL 
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SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie: Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadami domowymi. Nie

dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu

· 14.1 Numer UN
· ADR, IMDG, IATA UN1993

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR 1993 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O.

(Silseskwioksany, (3-(2-aminoetylo)aminopropylo)
metylu, zakończone grupami metoksylowymi,
METANOL), ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU

· IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ((3-(2-Aminoethyl)
amino)propyls i lan, METHANOL), MARINE
POLLUTANT

· IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ((3-(2-Aminoethyl)
amino)propylsilan, METHANOL)

· 14.3 Klasa(-y) zagro żenia w transporcie

· ADR
· Klasa 3 (F1) materiały ciekłe zapalne
· Nalepka 3 

· IMDG, IATA
· Class 3 materiały ciekłe zapalne
· Label 3 

· 14.4 Grupa pakowania:
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Zagro żenia dla środowiska: Produk t  zawiera  mater ia ły  zag raża jące
środowisku: Silseskwioksany, (3-(2-aminoetylo)
aminopropylo)metylu, zakończone grupami
metoksylowymi

· Zanieczyszczenia morskie: Symbol (ryby i drzewa)
· Szczególne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)

· 14.6 Szczególne środki ostro żności dla
użytkowników Uwaga: materiały ciekłe zapalne

· Numer rozpoznawczy zagrozenia: 30
· Numer EMS: F-E,S-E

(ciąg dalszy na stronie 10)
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· Stowage Category A 

· 14.7 Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem
II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie ma zastosowania.

· Transport/ dalsze informacje:

· ADR
· Ilości ograniczone (LQ) 5L
· Ilości wył ączone (EQ) Kod: E1

Maksymalna i lość  ne t to  na opakowanie
wewnętrzne: 30 ml
Maksymalna i lość  ne t to  na opakowanie
zewnętrzne: 1000 ml

· Kategoria transportowa 3 
· Kodów zakazu przewozu przez tunele D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

· UN "Model Regulation": UN 1993 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O.
(SILSESKWIOKSANY, (3-(2-AMINOETYLO)
AMINOPROPYLO)METYLU, ZAKOŃCZONE
GRUPAMI METOKSYLOWYMI, METANOL), 3, III,
ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU

* SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych

· 15.1 Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny

· Zastosowane przepisy
krajowe: 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z

dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2019 poz. 1225 z dnia 03.07.2019)
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) z dnia 03.07.2018
3. Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie
wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30
września 1957 r. (Dz.U. 2019 poz. 769) z dnia 26.04.2019
4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(ciąg dalszy na stronie 11)
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(Dz.U. 2020 poz. 1114) z dnia 26.06.2020
5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) z dnia 03.01.2020
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 1907/2006/
WE   dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikal iów (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, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/
WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 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.
8. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH)

· Rady 2012/18/UE
· Ilości progowe (w tonach)
wiążące si ę z zastosowaniem
wymogów dotycz ących
zakładów o zwi ększonym
ryzyku 200 t

· Ilości progowe (w tonach)
wiążące si ę z zastosowaniem
wymogów dotycz ących
zakładów o du żym ryzyku 500 t

· Rozporz ądzenie (WE) nr
1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 69

· Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowa nia niektórych niebezpiecznych
substancji w sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym - Zał ącznik II
żaden ze składników nie znajduje się na liście

· 15.2 Ocena bezpiecze ństwa
chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

* SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny
właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odno śne zwroty H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.

(ciąg dalszy na stronie 12)
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H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując

długotrwałe skutki.

· Wydział sporz ądzający wykaz
danych: MC-Bauchemie SP.z o.o., ul. Pradzynskiego 20

63-000 Sroda/Wlkp., Tel 061/2864656
· Skróty i akronimy: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises

dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 3
Acute Tox. 3: Toksyczność ostra - droga pokarmowa – Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra - droga pokarmowa – Kategoria 4
Skin Corr. 1A: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 1A
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2
Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1
STOT SE 1: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) –
Kategoria 1
STOT SE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) –
Kategoria 2
Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre
zagrożenie dla środowiska odnego – Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe
zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1

· * Dane zmienione w stosunku
do wersji poprzedniej   
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