KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

Karta charakterystyki sporz dzona zgodnie z wytycznymi Rozporz dzenia (WE) REACH z dnia 18-12-2006 nr 1907/2006

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY
IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA
Nazwa handlowa

ROZPUSZCZALNIK D 550 B

Istotne zidentyfikowane zastosowanie rozcie czalnik charakteryzuj cy si szybk ewaporacj .

Zastosowanie odradzane

nie okre lono

Dostawca karty charakterystyki

FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o.
Ul. 19 Stycznia 60
09-100 Pło sk
Tel + 48 23 662-79-74/ Fax + 48 23 662-67-29

Osoba odpowiedzialna za kart :

maestria@maestria.com.pl

Telefony alarmowe

112,
+ 48 23 662-79-74 (w godzinach 8-16)

Data aktualizacji

22-04-2013

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO E
Zagro enie po arowe – produkt wysoce łatwopalny.
Zagro enie dla zdrowia – działa dra ni co na skór . Podejrzewa si , e działa szkodliwie na
płód. Połkni cie i dostanie si przez drogi oddechowe mo e grozi mierci . Mo e wywoływa
uczucie senno ci lub zawroty głowy. Mo e powodowa uszkodzenie narz dów poprzez długotrwałe
lub nara enie powtarzane.
Zagro enie dla rodowiska – brak.
Klasyfikacja według rozporz dzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Klasyfikacja według Dyrektywy 67/548/EWG; 1999/45 WE
F; R11
Repr. Cat. 3; R63
Xn; R48/20, R65
Xi; R38
R67
powy szych zwrotów R lub uwag H podano w punkcie 16.
Elementy oznakowania
Toluen Numer WE : 203-625-9
Piktogramy zagro e :

Hasło ostrzegawcze : Niebezpiecze stwo
Zawiera: Toluen

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa dra ni co na skór . Podejrzewa si , e działa szkodliwie na
płód. Połkni cie i dostanie si przez drogi oddechowe mo e grozi mierci . Mo e wywoływa
uczucie senno ci lub zawroty głowy. Mo e powodowa uszkodzenie narz dów poprzez długotrwałe
lub nara enie powtarzane.
Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci:
Przed u yciem zapozna si ze specjalnymi rodkami ostro no ci.
Stosowa r kawice ochronne.
Nosi okulary ochronne lub ochron twarzy.
Chroni przed ródłami ciepła, urz dzeniami iskrz cymi, otwartym ogniem i gor cymi powierzchniami.
Nie pali .
U ywa sprz tu elektrycznego, wentylacyjnego, o wietleniowego i słu cego do operowania
materiałem w wersji przeciwwybuchowej.
Nie wdycha pary.
W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzi lub wynie
poszkodowanego na wie e powietrze i zapewni warunki do odpoczynku w pozycji umo liwiaj cej
swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU POŁKNI CIA: Natychmiast skontaktowa si z O RODKIEM ZATRU lub wezwa
lekarza.
NIE wywoływa wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR (lub z włosami): Natychmiast zdj cał zanieczyszczon
odzie . Spłuka skór wod albo pod prysznicem.
Przechowywa w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa pojemnik szczelnie zamkni ty.
Przechowywa w chłodnym miejscu.
Zawarto / pojemnik usuwa zgodnie z krajowymi przepisami.
Inne zagro enia
Nie okre lono

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Mieszanina

Nazwa chemiczna/ nr
rejestracyjny Reach
Toluen [1]

Zawarto
% wag.
<100

NR CAS

NR WE

108-88-3

203-625-9

Klasyfikacja GHS

Flam. Liq. 2
Repr. 2
Asp. Tox. 1
01-2119471310-51-XXX
STOT RE 2 *
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
H225; H361d ***
H304; H373 **
H315; H336
Octan etylu [1]
10 - 20
141-78-6
205-500-4 Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
01-2119475110-46-XXX
H225; H319
H336; EUH066
[1] – substancje dla których okre lono najwy sze dopuszczalne st enie NDS.

Klasyfikacja
1999/45/EWG
F R11;
Repero. Kat. III
R63; Xn R48/2065;
Xi R38;
R67

F R11
Xi 36
R66 -67

4. PIERWSZA POMOC
Zasady ogólne
Zanieczyszczon odzie i obuwie zdj
z poszkodowanego. Przed kolejnym u yciem nale y j
wypra . W przypadku utrzymuj cych si dolegliwo ci lub objawów zatrucia nale y skontaktowa si z
lekarzem. NIGDY nie podawa
adnych rodków doustnych, je eli poszkodowany stracił
przytomno .
Nara enie przy wdychaniu:
Produkty: ROZPUSZCZALNIK D 550 B
Wydanie z dnia 22-04-2013
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Wyprowadzi poszkodowanego na wie e powietrze, rozlu ni odzie , uło y w pozycji półsiedz cej,
zapewniaj c spokój. Chroni poszkodowanego przed utrata ciepła. Je eli osoba nie oddycha,
oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykona
sztuczne oddychanie lub poda tlen. Mo e by niebezpiecznym dla osoby udzielaj cej sztucznego
oddychania usta usta. W ka dym przypadku wezwa lekarza.
Nara enie przez kontakt ze skóra:
Zdj odzie , zmy powierzchnie skóry obfita ilo ci wody z mydłem nie stosowa rozpuszczalników
ani rozcie czalników. W przypadku wyst pienia podra nie skóry – wskazana jest konsultacja
dermatologa.
Nara enie przez kontakt z oczami:
Przemywa oczy woda do picia pod niskim ci nieniem, przy rozchylonych powiekach, przez około 15
minut. Skontaktowa si z okulist je li wyst puje zaczerwienienie, ból lub zaburzenia wzroku.
Nara enie przez spo ycie:
W przypadku spo ycia nie wywoływa wymiotów i skontaktowa si z lekarzem, pokaza etykiet
produktu. Poda 150mi płynnej parafiny. Nie podawa mleka, tłuszczu alkoholu. W przypadku
połkni cia, istnieje niebezpiecze stwo aspiracji. W przypadku gdy poszkodowany jest nieprzytomny
post powa jak przy nara eniu inhalacyjnym.
Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia:
Potencjalne ostre działanie na zdrowie:
Kontakt z oczami – powoduje łzawienie, zaczerwienienie, obrz k, ból, podra nienie oczu.
Kontakt ze skór - działa dra ni co na skór , wywołuje objawy podra nienia i zaczerwienienia skóry.
Pojawiaj si objawy odtłuszczenia i przesuszenia skóry.
Wdychanie par mo e powodowa bóle głowy, nudno ci, efekty narkotyczne. Absorpcja wi kszej ilo ci
toluenu wywołuje zaburzenia o rodkowego układu nerwowego, mo e prowadzi do utraty
przytomno ci, zatrzymania oddechu, zaburze kr enia i mierci.
Spo ycie - mo e powodowa zaburzenia centralnego systemu nerwowego. Połkni cie i dostanie si
przez drogi oddechowe mo e grozi mierci . Podra niaj cy usta, gardło, i oł dek.
Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
post powania z poszkodowanym
W przypadku połkni cia lub wdychania du ej ilo ci, natychmiast skontaktowa si z lekarzem.
Rozwa y mo liwo
wykorzystania w gla drzewnego w postaci zawiesiny (240 ml wody / 30 g
w gla). Je eli została połkni ta potencjalnie miertelna dawka, nale y jak najszybciej opró ni
oł dek wykonuj c płukania oł dka (wykonywa wył cznie pod nadzorem wykwalifikowanego
personelu medycznego). Nale y chroni drogi oddechowe poprzez intubacj dotchawiczn .
Stosowa tlenoterapi lub intubacj i sztuczny oddech. Kontrolowa akcj serca (EKG).
Nie podawa adrenaliny i innych amin katecholowych
Dalsze leczenie objawowe.

5. POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU
rodki ga nicze
Odpowiednie rozpylona woda, dwutlenek w gla, proszki ga nicze, piany.
Niewła ciwe zwarty strumie wody.
Szczególne zagro enia zwi zane z mieszanin
Produkt wysoce łatwopalny. Pary tworz mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Opary ci sze od
powierza, mog przemieszcza si na du e odległo ci. Wyciek do kanalizacji mo e spowodowa
po ar lub niebezpiecze stwo wybuchu.
Informacje dla stra y po arnej
Nosi izolacyjne aparaty oddechowe z niezale nym ródłem powietrza i kombinezony ochronne.
Je eli pozwalaj na to wzgl dy bezpiecze stwa usun
nieuszkodzone pojemniki z rejonu po aru.
Pojemniki zagro one po arem chłodzi rozpylon wod . Wody nie kierowa bezpo rednio do
pojemników.

6. POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA

Produkty: ROZPUSZCZALNIK D 550 B
Wydanie z dnia 22-04-2013
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Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Przestrzega przepisów BHP obowi zuj cych przy pracy z niebezpiecznymi preparatami chemicznymi
– patrz tak e punkt 7 i 8. Unika zanieczyszczenia oczu, skóry i odzie y. Wyeliminowa
ródła
zapłonu. Unika wdychania par. Pary rozcie cza rozproszonymi pr dami wody.
rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska
Powstrzyma wyciek. Nie dopuszcza do przedostawania si
powierzchniowych i wód gruntowych.

produktu do kanalizacji, wód

Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i słu ce duo usuwania
ska enia
Zapobiegania rozprzestrzeniania si wycieku obwałowa kratki kanalizacyjne lub zastosowa maty
zabezpieczaj ce. Zatrzyma wyciek, je li jest to mo liwe bez nara enia na niebezpiecze stwo.
Wynie pojemniki z obszaru rozlania.
Sposoby słu ce do ograniczenia wycieku - uwolniony produkt przesypa materiałem
pochłaniaj cym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalne rodki wi
ce) i zebra do oznakowanego
pojemnika na odpady i przekaza do utylizacji.

7. POST POWANIE Z MIESZANIN I JEJ MAGAZYNOWANIE
rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powanie
Unika kontaktu z oczami i skór . Nie wdycha par ani mgły. W miejscu posługiwania si wyrobem
(stosowania) nale y zapewni wentylacje o dobrej skuteczno ci.
Do napełniania i opró niania zbiorników lub ruroci gów nie stosowa spr onego powietrza.
Opary s ci sze od powietrza – mog osiada nad powierzchni ziemi i w reakcjach z powietrzem,
mog
grozi
wybuchem. Zastosowa
rodki ostro no ci zapobiegaj ce wyładowaniom
elektrostatycznym. Nie stosowa iskrz cych narz dzi, wyeliminowa ródła ognia.
Zalecenia dotycz ce higieny pracy:
Przestrzega zasad i przepisów BHP dotycz ce pracy z niebezpiecznymi mieszaninami chemicznymi.
Nie spo ywa pokarmów i napojów, nie pali w miejscu pracy. Nale y my r ce po u yciu mieszaniny
i zawsze przed jedzeniem i po sko czonej pracy.
Warunki bezpiecznego magazynowania, ł cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich
wzajemnych niezgodno ci
Produkt przechowywa w oryginalnych, szczelnie zamkni tych pojemnikach. Przechowywa w
chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od ródeł ciepła i zapłonu. Zalecana
o
temperatura składowania <30 C.
Nie składowa razem z utleniaczami, ywno ci .
W przypadku składowania du ych ilo ci mieszaniny nale y dokona analizy zagro enia wybuchem
zgodnie z dyrektyw ATEX.
Szczególne zastosowanie (-a) ko cowe
Nie okre lono

8. KONTROLA NARA ENIA I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Parametry dotycz ce kontroli
Nazwa
chemiczna
Toluen

NR CAS

NDS

NDSCh

NDSP

Metody monitorowania

67-64-1

100

200

---

PN-Z-04115-01:1978

Octan etylu

141-78-6

200

600

---

PN-Z-04119-01:1978

Podstawa prawna:

Produkty: ROZPUSZCZALNIK D 550 B
Wydanie z dnia 22-04-2013
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•
•
•

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwy szych dopuszczalnych st e i nat e czynników szkodliwych dla zdrowia w
rodowisku pracy (Dz.U. Z 2002r nr 217, poz. 1833, z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy zwi zanej z wyst powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z
2005r. Nr 11, poz. 86 z pó niejszymi zmianami ).

Dopuszczalne st enie składnika niebezpiecznego w materiale biologicznym (toluenu):
DSB – 0,3 mg/l
Warto prawidłowa < 0,1 mg/l
Substancja oznaczana – o-krezol
Materiał biologiczny – mocz
Uwaga: próbka pobierana jednorazowo, pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu.
DSB – 0,3 mg/l
Substancja oznaczana – toluen
Materiał biologiczny – krew wło niczkowa
Uwaga: materiał do oznaczania nale y pobra 15 – 20 min po zako czeniu pracy.
Kontrola nara enia
Poziom nie powoduj cy zmian (DNEL) dla robotników:
Schemat nara enia
Droga
Ostry – skutki ogólnoustrojowe
Wdychanie
Ostry – skutki lokalne
Wdychanie
Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe
Skóra
Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe
Wdychanie
Długotrwały – skutki lokalne
Wdychanie
Poziom nie powoduj cy zmian (DNEL) dla ogólnej populacji:
Schemat nara enia
Droga
Ostry – skutki ogólnoustrojowe
Wdychanie
Ostry – skutki lokalne
Wdychanie
Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe
Skóra
Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe
Wdychanie
Długotrwały – skutki ogólnoustrojowe
Połkni cie
Długotrwały – skutki lokalne
Wdychanie

warto DNEL
384 mg/m3
384 mg/m3
384 mg/ kg m.c. / dzie
192 mg/m3
192 mg/m3

warto DNEL
226 mg/m3
226 mg/m3
226 mg/ kg m.c. / dzie
56,5 mg/m3
8,13 mg/kg m. c. . dzie
56,5 mg/m3

Kontrola nara enia
Stosowne techniczne rodki kontroli.
Zapewni wła ciw wentylacj .
Indywidualne rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz t ochronny
Drogi oddechowe
w normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna,
wymagana przy nara eniu na wysokie st enia par produktu. W przypadku
przekroczenia NDSCh lub o niskiego st enia produktu, nale y stosowa
mask lub półmask skompletowan z pochłaniaczem typu A (filtr chroni cy
przed oparami organicznymi). W razie niedoboru tlenu (st enie poni ej 17%
obj.) lub gdy st enie zwi zku przekracza 1% obj., stosowa autonomiczny
lub stacjonarny sprz t izoluj cy.
Ochrona oczu
gogle ochronne z bocznymi osłonami.
Ochrona r k
r kawice ochronne chemoodporne. Materiał, z którego wykonane s r kawice
musi by nieprzepuszczalny dla w glowodorów i odporny na działanie
produktu. Nale y okresowo kontrolowa stan r kawic i zmienia je w
przypadku zu ycia, perforacji lub zanieczyszczenia produktem.
R kawice ochronne
do codziennego stosowania przy normalnej aktywno ci zawodowej – zalecany
materiał: Vitron , grubo 0,7, czas przenikania 480 min, a przy rozprysku
kauczuk nitrylowy grubo 0,40 mm, czas przenikania >10 min.
Produkty: ROZPUSZCZALNIK D 550 B
Wydanie z dnia 22-04-2013
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Ochrona skóry

ubrania ochronne z materiałów naturalnych (bawełna) lub syntetycznych
elektrostatyczne.

UWAGA

- gdy st enie substancji jest ustalone i znane, doboru rodków ochrony indywidualnej nale y dokonywa z
uwzgl dnieniem st enia substancji wyst puj cego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynno ci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, je eli st enie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowa
rodki ochrony indywidualnej o najwy szej zalecanej klasie ochrony.

Kontrola nara enia rodowiska – dane dla toluenu:
Przewidywane st enie niepowoduj ce zmian w rodowisku PNEC:
PNEC – woda (słodkowodna, morska): 0,68 mg/dm3
PNEC – osady (słodkowodne, morskie): 16,39 mg/kg s. m. osadu
PNEC STP: 13,61 mg/dm3
PNEC gleba: 2,89 mg/kg s. m. gleby
Powietrze:
Składnik niebezpieczny

Nr CAS

toluen

108-88-3

Warto ci odniesienia u rednione dla okresu,
[ g/m3]
jednej godziny
roku kalendarzowego
100
10

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie warto ci odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87).
Nie nale y dopu ci do przedostania si du ych ilo ci produktu do wód gruntowych, kanalizacji,
cieków lub gleby.
Najwy sze dopuszczalne warto ci wska ników zanieczyszcze
dla oczyszczonych cieków
przemysłowych:
Lotne w glowodory aromatyczne BTX (benzen, toluen, ksylen) – 0,1 mg/dm3 (dotyczy wszystkich
sektorów i wszystkich rodzajów cieków).

9. WŁA CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Posta
Barwa:
zapach
pH
Temperatura wrzenia
Temperatura zapłonu ( zamkni ty tygiel)
Temperatura samozapłonu
temperatura krzepni cia
Wła ciwo ci wybuchowe dla toluenu
Wła ciwo ci utleniaj ce
Pr no par
G sto wzgl dna
Rozpuszczalno w rozpuszczalnikach organicznych

Rozpuszczalno w wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (toluen)
Lepko dynamiczna (toluen)
G sto par wzgl dem powietrza (toluen)
Szybko parowania
Inne :

10. STABILNO

ciecz
bezbarwna
charakterystyczny
Nie dotyczy
>35°C
<23°C
Brak danych
Brak danych
Dolna 1,2% obj to ci
Górna 7,0% obj to ci
Nie dotyczy
Brak danych
0,860- 0,870 g/cm3
mieszalny z etanolem,
chloroformem, acetonem, eterem
dietylowym, dwusiarczkiem w gla
Nie rozpuszcza si
2,73
0,56 mPa*s
3,2
Nie okre lony

I REAKTYWNO

Produkty: ROZPUSZCZALNIK D 550 B
Wydanie z dnia 22-04-2013
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Reaktywno i stabilno chemiczna
Gwałtowanie reaguje z utleniaczami.
Stabilno chemiczna
W normalnych warunkach temperatury i ci nienia, przy przestrzeganiu zalece w zakresie warunków
stosowania i magazynowania produkt stabilny.
Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje nie s znane. Nie ulega polimeryzacji.
Warunki, których nale y unika
Wyładowania statyczne i ródeł zapłonu i ciepła.
Materiały niezgodne
Silnych utleniaczy.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Dwutlenek w gla i tlenek w gla – podczas spalania.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Mieszanina :
Mieszanina działa szkodliwie na rozrodczo . Mo e działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Mo e
powodowa raka – sklasyfikowana na podstawie konwencjonalniej metody obliczeniowej.
Toksyczno ostra – brak danych dla mieszaniny
Działanie dra ni ce – brak danych dla mieszaniny
Działanie r ce – brak danych dla mieszaniny
Działanie uczulaj ce – brak danych dla mieszaniny
Toksyczno dla dawki powtarzalnej – brak danych dla mieszaniny
Rakotwórczo – brak danych dla mieszaniny
Mutagenno – brak danych dla mieszaniny
Szkodliwe działanie na rozrodczo – brak danych dla mieszaniny
Toluen:
Toksyczno
Toksyczno
Toksyczno

ostra doustna
LD50 (szczur): 5580 mg/kg
ostra skóra
LD50 (królik): >5000 mg/kg
ostra inhalacyjnie LC50 (szczur): >20 mg/l/4h

Drogi nara enia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skór , z oczami
Potencjalne skutki zdrowotne:
Wdychanie – nara enie na działanie par mo e powodowa podra nienie błon luzowych nosa
i gardła, kaszel; wy sze st enia par powoduj nudno ci, wymioty, bóle i zawroty głowy;
wysokie st enia powoduj zaburzenia ze strony o rodkowego układu nerwowego,
zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi, senno , zaburzenia oddychania, pi czk ;
utrata przytomno ci, w ci kich przypadkach mier .
Spo ycie – mo e powodowa podra nienie przewodu pokarmowego, bóle brzucha, nudno ci,
wymioty. Aspiracja toluenu lub wymiocin do płuc mo e spowodowa chemiczne zapalenie
płuc. W zatruciu toluenem mog wyst pi zaburzenia ze strony o rodkowego układu
nerwowego charakteryzuj ce si pobudzeniem, bólami i zawrotami głowy, senno ci ,
nudno ciami; w ci kim przypadku mo e doj
do utraty przytomno ci, pi czki i zgonu
z powodu niewydolno ci oddychania.
Skóra – powoduje odtłuszczenie skóry, wysuszenie, p kanie, podra nienie i stany zapalne skóry
Oczy – pary mog powodowa pieczenie, łzawienie, zaczerwienieni oczu; pry ni cie cieczy do oka
mo e powodowa podra nienie.
Kobiety w ci y nie powinny by nara one na działanie toluenu.
Opó nione, bezpo rednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego nara enia
Brak danych dla mieszaniny. Dla toluenu okre lono NOAEC – 26 ppm (98 mg/m3) – to warto
graniczna po przekroczeniu mo e nast pi utrata słuchu lub wyst powania kolorowych obrazów.

Produkty: ROZPUSZCZALNIK D 550 B
Wydanie z dnia 22-04-2013
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Skutki wzajemnego oddziaływania
Brak dost pnych danych
Inne informacje

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Toksyczno - brak danych dla mieszaniny.
Mobilno – brak danych dla mieszaniny
Trwało i zdolno do rozkładu - brak danych dla mieszaniny
Zdolno do biokumulacji -brak danych dla mieszaniny
Wyniki oceny PBT i VPvB - brak danych dla mieszaniny
Inne szkodliwe skutki działania – nie dopuszcza do zrzutów do wód powierzchniowych i
kanalizacji.
Toksyczno ostra
Toksyczno ostra dla ryb (Lepomis macrohirus) LC50: 24 mg/ l/96h
(Oncorchynchus kisutch) Lc50:6,3 mg/l/96H
Toksyczno ostra dla bezkr gowców wodnych (Daphnia magna) EC50: 10 mg/l/48h
Toksyczno ostra dla alg (Selenastrum capricornutum) EC50: 32 mg/l/72h
Toluen jest łatwo biodegradowalny

13. POST POWANIE Z ODPADAMI
Nie usuwa do kanalizacji. Nie dopuszcza do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych.
Nie usuwa razem z odpadami komunalnymi.
Przestrzega przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ((Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
Przestrzega przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. nr 63, poz. 638 z pó niejszymi zmianami)
Sposoby unieszkodliwiania odpadów
Mieszanin mo na podda spalaniu w specjalistycznych spalarniach odpadów. Je eli nie ma takiej
mo liwo ci, nale y przekaza do uprawnionego odbiorcy odpadów.
Zu yte opakowania zwróci do producenta lub przekaza do uprawnionego odbiorcy.
Odpady wraz z pustymi opakowaniami nale y dostarczy na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji
zgodnie z miejscowymi przepisami.
Kod odpadów:
07 01 04*
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.
15 01 Odpady opakowaniowe
15 01 10 * Opakowania zawieraj ce pozostało ci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.
15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
.
Neutralizacja opakowa : puste pojemniki po zu ytym wyrobie mog zawiera pozostało ci produktu
dlatego te stanowi nadal ródło zagro enia. Nie nale y ich zatem przecina , ogrzewa ani spawa .
Puste pojemniki nale y dokładnie opró ni , a nast pnie wentylowa .

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Transport drogowy ADR
Numer UN
Prawidłowa nazwa przewozowa
Klasa
Grupa pakowania
Nalepka ostrzegawcza
Nr rozpoznawczy zagro enia
Produkty: ROZPUSZCZALNIK D 550 B
Wydanie z dnia 22-04-2013
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Materiał pokrewny do farby
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Kod przejazdu przez tunele
Instrukcja Pakowania

D/E

P001; IBC02;LP01; R001

15. INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Szczególne przepisy prawne dotycz ce niniejszej mieszaniny
Dyrektywa 96/82/EC oraz rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilo ci substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie si w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwi kszonym ryzyku albo zakładu
o du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 Nr 58 poz. 535 pó n. zm.).

Substancja został wymieniony w zał czniku do niniejszego rozporz dzenia w tabeli 2.

REACH ZAŁ CZNIK XVII Ograniczenia dotycz ce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów:
48. Toluen
Nr CAS 108-88-3
Nr WE 203-625-9

Nie jest wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub w mieszaninach w st eniu równym lub
wi kszym ni 0,1 % masowo, w przypadku gdy jest on stosowany w klejach lub farbach w dozownikach
aerozolowych, przeznaczonych do powszechnej sprzeda y.

Przepisy EU
1. Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylaj ce
rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . (Sprostowanie
do rozporz dzenie L136/3 z 29-05-2007)
2. ROZPORZ DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006
3. Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i
stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH).
Przepisy krajowe
4.
5.
6.
7.
8.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z pó . zm)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 ) wraz z pó n.
zm.
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (z.U. 2012 nr 0 poz. 1018 ) .
O wiadczenie Rz dowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej cia w ycie zmian do zał czników A i B Umowy
europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz dzonej w
Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641)

Ocena bezpiecze stwa chemicznego
Nie dokonano oceny bezpiecze stwa chemicznego dla mieszaniny.
Substancje składowe zostały ocenione w zakresie bezpiecze stwa chemicznego.

16. INNE INFORMACJE
Zastosowanie mieszaniny – wył cznie do u ytku profesjonalnego.
Zastrze enia
Powy sze informacje zostały opracowane w oparciu o bie cy stan wiedzy i do wiadcze .
U ytkownik ponosi odpowiedzialno za okre lenie przydatno ci produktu do konkretnych celów.
Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowi oceny bezpiecze stwa miejsca pracy u ytkownika.
Karta charakterystyki nie mo e by traktowana jako gwarancja wła ciwo ci substancji.
Przedstawione informacje nie mog mie zastosowania dla mieszanin produktu z innymi
substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie s kontrolowane
przez producenta, a zatem obowi zkiem u ytkownika jest stworzenie stosownych warunków
bezpiecznego obchodzenia si z produktem.
Produkty: ROZPUSZCZALNIK D 550 B
Wydanie z dnia 22-04-2013
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Wykaz symboli i zwrotów R, które zamieszczono w pkt 2
Xn
Produkt szkodliwy.
Xi
Produkt dra ni cy.
F
Produkt wysoce łatwopalny
R11
Produkt wysoce łatwopalny.
R48/20
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powa ne zagro enie zdrowia w
nast pstwie długotrwałego nara enia.
R36
Działa dra ni co na oczy
R38
Działa dra ni co na skór .
R63
Mo liwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
R65
Działa szkodliwe: mo e powodowa uszkodzenie płuc w przypadku połkni cia.
R66
Powtarzaj ce si nara enie mo e powodowa wysuszanie lub p kanie skóry.
R67
Pary mog wywoływa uczucie senno ci i zawroty głowy.
Asp. Tox. 1
Zagro enie spowodowane aspiracj – kategoria 1
Flam. Liq. 2
Substancje ciekłe łatwopalne - kategoria 2
Skin Irrit. 2
Działanie r ce/dra ni ce na skór - kategoria 2
Repr. 2
Działanie szkodliwe na rozrodczo [płód] - kategoria 2
STOT RE 2
Działanie toksyczne na narz dy docelowe - powtarzane nara enie - kategoria 2
STOT SE 3
Działanie toksyczne na narz dy docelowe -nara enie jednorazowe [Skutek
narkotyczny] - Kategoria 3
H336
Mo e wywoływa uczucie senno ci lub zawroty głowy
H304
Połkni cie i dostanie si przez drogi oddechowe mo e grozi mierci .
H225
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.(,)
H315
Działa dra ni co na skór .
H361d
Podejrzewa si , e działa szkodliwie na płód.
H373
Mo e powodowa uszkodzenie narz dów poprzez długotrwałe lub nara enie
powtarzane.
H319
działa dra ni co na oczy
EUH066
powtarzaj ce si nara enie mo e powodowa wysuszenie lub p kanie skóry.
Wyja nienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:
CAS – Chemical Abstracts Service
WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniej cych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers".
NDS – najwy sze dopuszczalne st enie substancji szkodliwej dla zdrowia w rodowisku pracy
NDSCh – najwy sze chwilowe dopuszczalne st enie substancji szkodliwej dla zdrowia w rodowisku
pracy
DNEL – poziom nie powoduj cy zmian
PNEC – przewidywane st enie niepowoduj ce zmian w rodowisku
DSB – dopuszczalne st enie w materiale biologicznym
LZO – lotne zwi zki organiczne
DGW – dolna granica wybuchowo ci
GGW – górna granica wybuchowo ci
PBT – trwało , zdolno do biokumulacji i toksyczno
vPvB – bardzo du a trwało i bardzo du a zdolno do biokumulacji
NOAEL – poziom niewywołuj cy daj cych si zaobserwowa szkodliwych skutków
NOAEC – st enie niewywołuj ce daj cych si zaobserwowa szkodliwych skutków
Numer UN – numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)
ADR – europejska umowa dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych,
Szkolenia:
Osoby maj ce styczno z produktem przed przyst pieniem do pracy, nale y przeszkoli odno nie
wła ciwo ci i sposobu post powania z w/w produktem. Osoby uczestnicz ce w obrocie powinny by
przeszkolone w zakresie wymaga umowy ADR.
ródła danych, na podstawie których opracowano niniejsz kart
Produkty: ROZPUSZCZALNIK D 550 B
Wydanie z dnia 22-04-2013
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1. ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).
2. MSDS produktów (Octan etylenu) – 31-07-2012, Toluen - 22-09-2011
Historia edycji karty
Zmienione dane wyró niono kolorem szarym w poszczególnych akapitach.,
Niniejsza karta zast puje kart dla tego produktu z dnia 21-03-2011
.
Kart sporz dziła:
Firma konsultingowa “Alchemikk”
Gra yna Łukasik
Ul. Saperska 46E/31; 61 – 493 Pozna
Tel. 695 622 577
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