KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nazwa preparatu:

CADWELD® Electrical Welding Material

Strona:

Data zastÛpuje:

2013-06-21

Weryfikacja:

SDS-ID:

CADWELD_EWM_PL

Numer wersji:

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIÚBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa preparatu:

CADWELD® Electrical Welding Material
Wraz z nastÛpujÇcymi rodzajami materiaĄµw: F20, F80, F33, XF19, F76
Odpowiednie przedrostki: CA, SB, PB, XL, XF, ACB, ACC

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie:

MateriaĄdo spawania elektrycznego

1.3. Dane dotyczÇce dostawcy karty charakterystyki
Producent

ERICO International Corporation
34600 Solon Road
Solon, Ohio 44139
Tel:(440) 248-0100

Dostawca:

ERICO Europe B.V.
Jules Verneweg 75
NL-5015 BG Tilburg
Tel:+31 135835100

OdpowiedziaĄny za
autoryzacjÛkart
biezpieczeĆstwa:

ALucia@erico.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy:

Chemtel
+01-813-248-0585

International
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SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROĽEą
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
67/548/EWE / 1999/45/WE:

Xn;R22 - N;R50/53

GHS/CLP:

Acute Tox. 4;H302 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410

Zagroľenia fizyczne i
chemiczne:

NiewĄaĝciwe uľycie produktu lub niewystarczajÇce przygotowanie przewodników,
form lub otoczenia moľe skutkowaÉwystÇpieniem gwaĄtownych reakcji. W
przypadku ogrzania do temperatur powyľej temperatury zapĄonu wystÇpi
samopropagujÇca siÛreakcja wysokotemperaturowa. Generuje stopiony metal w
temperaturach powyľej 1370ºC, ľuľel oraz gÛsty dym z pyĄem.

Zdrowie ludzi:

DziaĄa szkodliwie po poĄkniÛciu. Stopiony produkt moľe spowodowaÉpowaľne
oparzenia. Wdychanie pyĄu albo par moľe spowodowaÉzatrucie parami cynku.
Naraľenie na produkty uboczne reakcji: Patrz pkt 8.

Zagroľenie dla ĝrodowiska:

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moľe powodowaÉdĄugo
utrzymujÇce siÛniekorzystne zmiany w ĝrodowisku wodnym.

2.2. Elementy oznakowania

UWAGA
Zawiera:

Tlenek miedzi(I)

H302

DziaĄa szkodliwie po poĄkniÛciu.

H410

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujÇc dĄugotrwaĄe skutki.

P260

Nie wdychaÉpyĄu/dymu

P273

UnikaÉuwolnienia do ĝrodowiska.

2.3. Inne zagroľenia
PBT / vPvB:

Ten produkt nie zawiera ľadnych substancji typu PBT ani vPvB.

SEKCJA 3: SKăAD/INFORMACJA O SKăADNIKACH
3.2. Mieszaniny
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67/548/EWE:
%:

Numer CAS: Numer
WE:

Nr rej.
REACH:

Nazwa chemiczna:

Klasyfikacja wedĄug
zagroľenia:

<80

1317-39-1

215-270-7

01-2119513794- Tlenek miedzi(I)
36-XXXX

Xn;R22 N;R50-53

10-20

7429-90-5

231-072-3

-

Proszek aluminiowy
(stabilizowany)

F;R11-15

5-10

7440-31-5

231-141-8

-

Cyna

-

5-10

7440-50-8

231-159-6

-

Miedļ

-

1-5

7440-21-3

231-130-8

-

Silikon

-

1-5

7440-62-2

231-171-1

-

Wanad

-

1-5

7789-75-5

232-188-7

17-2119399297- Fluorek wapnia
20-XXXX

-

Klasyfikacja wedĄug
zagroľenia:

Uwagi:

T

GHS/CLP:
%:

Numer CAS: Numer
WE:

Nr rej.
REACH:

Nazwa chemiczna:

<80

1317-39-1

215-270-7

01-2119513794- Tlenek miedzi(I)
36-XXXX

Acute Tox. 4;H302
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

10-20

7429-90-5

231-072-3

-

Proszek aluminiowy
(stabilizowany)

Water-react. 2;H261
Flam. Sol. 1;H228

5-10

7440-31-5

231-141-8

-

Cyna

-

5-10

7440-50-8

231-159-6

-

Miedļ

-

1-5

7440-21-3

231-130-8

-

Silikon

-

1-5

7440-62-2

231-171-1

-

Wanad

-

1-5

7789-75-5

232-188-7

17-2119399297- Fluorek wapnia
20-XXXX

Uwagi:

T

-

Uwagi:

T: Jeĝli substancja jest wprowadzona do obrotu w postaci, która nie wykazuje
jednego lub wiÛkszej liczby zagroľeĆ
wynikajÇcych z wĄaĝciwoĝci fizycznych zgodnie z tym, co podaje
zharmonizowana klasyfikacja i wyniki badaĆwykaľÇ, ľe substancja nie wykazuje
specyficznego zagroľenia (specyficznych zagroľeĆ) wynikajÇcych z wĄaĝciwoĝci
fizycznych, substancja powinna byÉzaklasyfikowana zgodnie z wynikiem
(wynikami) tego badania (tych badaĆ).

Odnoĝniki:

Aluminiowy Jako: Stop Aluminiowy/Wanad i Stop Aluminiowy/Miedļ
Cyna (wyĄÇcznie typ F20 oraz XF19)
Stop aluminiowo-wanadowy (wyĄÇcznie typ F33)
PeĄen tekst wszystkich zwrotów R i zwrotów wskazujÇcych rodzaj zagroľenia jest
podany w sekcji 16.
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SEKCJA 4: ĜRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis ĝrodków pierwszej pomocy
Stopiony produkt spowoduje oparzenia skóry a w przypadku kontaktu z oczami (jeĝli produkt jest w stanie
roztopionym) moľe spowodowaÉich powaľne uszkodzenie.
Wdychanie:

Wdychanie oparów spawalniczych/Naraľenie na wdychanie pyĄu: WyjĝÉna
ĝwieľe powietrze i odpoczÇÉ/wyprowadziÉposzkodowanego na ĝwieľe
powietrze i pozwoliÉmu odpoczÇÉ. W przypadku dĄugotrwaĄego podraľnienia
gardĄa lub kaszlu: skontaktowaÉsiÛz lekarzem i okazaÉmu niniejszÇkartÛ
charakterystyki preparatu.

Kontakt ze skórÇ:

ZdjÇÉskaľonÇodzieľi dokĄadnie opĄukaÉskórÛwodÇ. Jeĝli materiaĄjest gorÇcy,
postÛpowaÉjak w przypadku oparzeĆi natychmiast wezwaÉpomoc lekarskÇ.

Kontakt z oczami:

PyĄw oczach: Nie trzeÉoczu. Natychmiast pĄukaÉdo 15 minut duľÇiloĝciÇwody.
WyjÇÉew. soczewki kontaktowe i szeroko otworzyÉpowieki. Jeĝli podraľnienie
nie znika: UdaÉsiÛdo lekarza, zabierajÇc ze sobÇniniejszÇkartÛcharakterystyki
preparatu.

Spoľycie:

Natychmiast przepĄukaÉusta i wypiÉduľÇiloĝÉwody. ObserwowaÉ
poszkodowanego. W przypadku zĄego samopoczucia przewieļÉdo szpitala
zabierajÇc ze sobÇniniejszÇkartÛcharakterystyki.

4.2. Najwaľniejsze ostre i opµļnione objawy oraz skutki naraľenia
Objawy / skutki:

Bardziej szczegµĄowe informacje dotyczÇce skutków i objawów zdrowotnych
znajdujÇsiÛw sekcji 11.

4.3. Wskazania dotyczÇce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postÛpowania z
poszkodowanym
Pomoc lekarska / sposoby
leczenia:

Oparzenia (w kontakcie ze stopionym metalem, ľuľlem lub gorÇcymi
urzÇdzeniami): Natychmiast spĄukaÉwodÇ. PĄuczÇc, zdjÇÉodzieľ, która nie
przywarĄa do obszaru objÛtego urazem. WezwaÉkaretkÛ. Podczas przewoľenia
poszkodowanej osoby do szpitala kontynuowaÉpĄukanie wodÇ.
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SEKCJA 5: POSTÚPOWANIE W PRZYPADKU POĽARU
5.1. Ĝrodki gaĝnicze
Ĝrodki gaĝnicze:

GasiÉsuchym piaskiem i/lub zalaÉduľÇiloĝciÇwody.
Ĝrodki gaĝnicze, które nie sÇodpowiednie: RÛczne wiadra z wodÇlub rÛczne
pompy magazynowe. Kontakt stopionego metalu z wodÇmoľe spowodowaÉ
powstanie niewielkich kieszonek bardzo rozgrzanej pary.
Przy doborze ĝrodków gaszenia poľaru uwzglÛdniÉewentualnÇobecnoĝÉinnych
ĝrodków chemicznych.

5.2. Szczególne zagroľenia zwiÇzane z substancjÇlub mieszaninÇ
Zagroľenia specyficzne:

Wskutek poľaru mogÇwydzielaÉsiÛgazy stanowiÇce zagroľenie dla zdrowia.
Temperatura zapĄonu: >950°C
W przypadku gdy dojdzie do zapalenia materiaĄu opakowania, natychmiastowe i
bezpoĝrednie zastosowanie duľych iloĝci wody skutecznie wyeliminuje
rozprzestrzenianie siÛogna na przylegajÇce obszary. W rzadkich przypadkach
zapalenie materiaĄu opakowania moľe prowadziÉdo zapĄonu. Zaleca siÛ
bezpoĝrednie zastosowanie staĄego, silnego strumienia wody.
Zapalenie duľych iloĝci materiaĄµw egzotermicznych moľe skutkowaÉ
powstaniem duľej objÛtoĝci gÛstego dymu.

5.3. Informacje dla straľy poľarnej
Ĝrodki ochrony personelu
straľy poľarnej:

Wybór sprzÛtu ochrony oddechowej w przypadku poľaru: stosowaÉsiÛdo
ogólnych wskazówek bezpieczeĆstwa stosowanych przez zakĄad pracy.

SEKCJA 6: POSTÚPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ĜRODOWISKA
6.1. Indywidualne ĝrodki ostroľnoĝci, wyposaľenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne ĝrodki
ostroľnoĝci:

UnikaÉwdychania pyĄu. Nie wdychaÉoparów. UnikaÉkontaktu ze skórÇi oczami.
PrzestrzegaÉĝrodków ostroľnoĝci, zawartych w niniejszej karcie
bezpieczeĆstwa.
UsunÇÉwszelkie ļródĄa zapĄonu. Dobrze wietrzyÉ.

6.2. Ĝrodki ostroľnoĝci w zakresie ochrony ĝrodowiska
Ĝrodki ochrony ĝrodowiska:

Naleľy powziÇÉĝrodki ostroľnoĝci, aby zapobiec kontaktowi gorÇcego materiaĄu i
produktów ubocznych reakcji z palnymi materiaĄami w przylegĄych obszarach.
ZapobiegaÉrozprzestrzenianiu siÛpyĄu i zanieczyszczonych materiaĄµw. UnikaÉ
odprowadzania do ĝrodowiska wodnego. SkontaktowaÉsiÛz odpowiednimi
wĄadzami w przypadku przedostania siÛdo kanalizacji albo ĝrodowiska wodnego.

6.3. Metody i materiaĄy zapobiegajÇce rozprzestrzenianiu siÛskaľenia i sĄuľÇce do usuwania skaľenia
Metody czyszczenia:

UsunÇÉwszelkie ļródĄa zapĄonu. ZmieĝÉrozsypanÇ/rozlanÇsubstancjÛi
przenieĝÉw bezpieczne miejsce.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odnoĝniki:

W sprawie indywidualnych ĝrodków ochrony - patrz pkt 8. Usuwanie odpadów patrz pkt 13.
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SEKCJA 7: POSTÚPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Ĝrodki ostroľnoĝci dotyczÇce bezpiecznego postÛpowania
PostÛpowanie:

UnikaÉwdychania pyĄu. Nie wdychaÉoparów. UnikaÉkontaktu ze skórÇi oczami.
PrzestrzegaÉzasad higieny chemicznej. MateriaĄy CADWELD Exothermic
Welding Materials oraz Filler Materials sÇprzeznaczone wyĄÇcznie do uľycia w
urzÇdzeniach CADWELD. Uľycie niewĄaĝciwego lub uszkodzonego sprzÛtu moľe
prowadziÉdo naraľenia na stopiony metal i uboczne produkty reakcji, co moľe
skutkowaÉurazami.

Ĝrodki techniczne:

Nie paliÉi nie stosowaÉotwartych ļródeĄognia i innych ļródeĄzapĄonu. Sposób
wykonywania pracy powinien minimalizowaÉryzyko kontaktu.

Techniczne ĝrodki
ostroľnoĝci:

ZamkniÛta przestrzeĆ: Zaleca siÛwyciÇg punktowy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ĄÇcznie z informacjami dotyczÇcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnoĝci
Techniczne ĝrodki
ostroľnoĝci przy
magazynowaniu:

CADWELD Electrical Welding Material powinien byÉprzechowywany w czystym,
suchym i bezpiecznym miejscu. Miejsce przechowywania powinno zawieraÉ
zabezpieczenia minimalizujÇce niedelikatne posĄugiwanie siÛmateriaĄem,
nadmierne drgania i fizyczne naduľywanie. Wszystkie opakowania zewnÛtrzne
muszÇbyÉprzechowywane zgodnie z oznaczeniami na etykiecie.

Warunki magazynowania:

Jeĝli widoczne sÇĝlady uszkodzeĆlub zanieczyszczenia na produkcie, te
elementy nie powinny byÉuľywane.
Jeĝli zachowane sÇodpowiednie warunki przechowywania, materiaĄy CADWELD
nie majÇokresu przechowywania ani przydatnoĝci.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) koĆcowe
Specyficzne zastosowanie(-a) Nie dotyczy.
koĆcowe:
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAĽENIA/ĜRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczÇce kontroli
Najwyľsze dopuszczalne stÛľenia:
Numer CAS:

Nazwa chemiczna:

Jako:

7429-90-5

Glin metaliczny, glin
proszek
(niestabilizowany), dymy,
pyĄcaĄkowity

-

7429-90-5

Glin metaliczny, glin
proszek
(niestabilizowany), dymy,
pyĄrespirabilny

-

Miedļi jej zwiÇzki
nieorganiczne

-

Dopuszczalne stÛľenia:

Typ:

Uwagi:

ĻródĄa:

2.5 mg/m3

NDS

-

PL.Dz.U.

-

1.2 mg/m3

NDS

-

PL.Dz.U.

Cu

0.2 mg/m3

NDS

-

PL.Dz.U.

Cyna i jej zwiÇzki
Sn
nieorganiczne, z
wyjÇtkiem stannanu (cyny
wodorku), dymy i pyĄy

2 mg/m3

NDS

-

PL.Dz.U.

8.2. Kontrola naraľenia
Techniczne ĝrodki ochrony:

ZapewniÉodpowiedniÇwentylacjÛ. PrzestrzegaÉwartoĝci granicznych
naraľenia w miejscu pracy i minimalizowaÉryzyko wdychania pyĄµw i oparów.

Ĝrodki ochrony indywidualnej:

SprzÛt ochrony indywidualnej powinien byÉwybierany zgodnie z odpowiednimi
normami i w porozumieniu z dostawcÇsprzÛtu ochrony indywidualnej.
StosowaÉspecjalny sprzÛt do spawania w celu ochrony oczu, skóry i ukĄadu
oddechowego.

Ĝrodki ochrony indywidualnej
ukĄadu oddechawego:

Normalne uľycie wyklucza uľycie specjalnych zabezpieczeĆ, poniewaľ
materiaĄjest zwykle uľywany na zewnÇtrz, w niewielkich iloĝciach i przez krótki
czas. W przypadku niewystarczajÇcej wentylacji i pracy przez dĄugi czas lub na
duľych powierzchniach w zamkniÛtych pomieszczeniach. NosiÉodpowiedni
sprzÛt ochrony dróg oddechowych, zabezpieczajÇcy przed pyĄami i oparami
metalu.

Ĝrodki ochrony
indywidualnej rÇk:

RÛkawice ochronne z izolacjÇcieplnÇ. Zalecane do postÛpowania z gorÇcym
sprzÛtem.

Ĝrodki ochrony oczu:

StosowaÉokulary ochronne / oslona na twarz. UnikaÉbezpoĝredniego
kontaktu oczu z bĄyskiem ĝwiatĄa powstajÇcym w wyniku reakcji.

Ĝrodki ochrony skóry:

StosowaÉodzieľochronnÇokrywajÇcÇkoĆczyny.

Higieniczne ĝrodki ostroľnoĝci:

Po uľyciu umyÉrÛce. ZmieniÉzanieczyszczonÇodzieľ.
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SEKCJA 9: WăAĜCIWOĜCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wĄaĝciwoĝci fizycznych i chemicznych
PostaÉ:

Granulki.

Kolor:

Szaro-czarny

Zapach:

Bezwonny.

pH:

Brak danych.

Zakres temperatur topnienia: 1093°C / 2000°F
Zakres temperatur wrzenia:

Brak danych.

PrÛdkoĝÉparowania:

Nie dotyczy.

PrÛľnoĝÉpary:

Nie dotyczy.

GÛstoĝÉpary:

Nie dotyczy.

RozpuszczalnoĝÉ:

Nie rozpuszcza siÛw wodzie

WspµĄczynnik podziaĄu
(n–oktanol/woda)

Brak danych.

Temperatura
samozapĄonu (°C):

> 954°C / 1750°F

Temperatura rozpadu (°C):

Brak danych.

LepkoĝÉ:

Nie dotyczy.

WĄaĝciwoĝci wybuchowe:

Brak danych.

WĄaĝciwoĝci utleniajÇce:

Brak danych.

9.2. Inne informacje
Inne informacje:

CIÚĽAR WăAĜCIWY (woda=1): 5.5
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SEKCJA 10: STABILNOĜÈI REAKTYWNOĜÈ
10.1. ReaktywnoĝÉ
ReaktywnoĝÉ:

Patrz reakcje niebezpieczne.

10.2. StabilnoĝÉchemiczna
StabilnoĝÉ:

Stabilny. Brak wraľliwoĝci na drgania, wstrzÇsy lub uderzenia i nie ulega
spontanicznemu zapĄonowi.

10.3. MoľliwoĝÉwystÛpowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne:

Moľliwe sÇgwaĄtowne reakcje, jeĝli w formie lub na przewodnikach, które majÇ
byÉzespawane, obecny jest nadmiar wilgoci. Naleľy zachowaÉostroľnoĝÉ, aby
zapewniÉodpowiednie przygotowanie zgodnie z instrukcjami.

10.4. Warunki, których naleľy unikaÉ
Warunki / materiaĄy, których
naleľy unikaÉ:

Temperatury poniľej punktu zapĄonu.

10.5. MateriaĄy niezgodne
MateriaĄy niezgodne:

Typowe dla problemów zwiÇzanych ze stopionymi metalami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkĄadu
Niebezpieczne produkty
rozpadu:

W normalnych warunkach ದľadnych. Polimeryzacja nie wystÇpi.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczÇce skutków toksykologicznych
Wdychanie:

PyĄmoľe draľniÉkrtaĆi drogi oddechowe i wywoĄywaÉkaszel. Wskutek
ogrzewania powyľej temperatury topnienia uwalniajÇsiÛtlenki metaliczne, które
mogÇwywoĄaÉzatrucie parami cynku wskutek wdychania. Objawy: dreszcze,
gorÇczka, zĄe samopoczucie i bóle miÛĝni.

Kontakt ze skórÇ:

PyĄdziaĄa draľniÇco na wilgotnÇskórÛ. PrzedĄuľajÇcy siÛi/lub powtarzany
kontakt: Moľe powodowaÉzaburzenia skórne typu wyprysków (zapalenie skóry).
Stopiony produkt moľe spowodowaÉpowaľne oparzenia.

Kontakt z oczami:

Przedostanie siÛczÇsteczek/ oparów do oczu moľe spowodowaÉdyskomfort/
podraľnienie.

Spoľycie:

PoĄkniÛcie moľe wywoĄaÉnudnoĝci, ból gĄowy, zawroty gĄowy i zatrucie.

Skutki naraľenia
przewlekĄego:

CzÛste wdychanie pyĄu w ciÇgu dĄuľszego czasu zwiÛksza ryzyko choroby pĄuc.
W przypadku powtarzanego lub przedĄuľajÇcego siÛwdychania tlenek miedzi
moľe czasem powodowaÉpowstawanie owrzodzeĆi perforacjÛprzegrody
nosowej. DĄugotrwaĄe naraľenie na pyĄzawierajÇcy miedļmoľe powodowaÉ
alergiczne zapalenie skóry.
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. ToksycznoĝÉ
DziaĄanie ekotoksyczne:

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moľe powodowaÉdĄugo
utrzymujÇce siÛniekorzystne zmiany w ĝrodowisku wodnym.
Tlenek miedzi(I): EC50 (Daphnia magna, 48 godzin): 0.51 mg/l

12.2. TrwaĄoĝÉi zdolnoĝÉdo rozkĄadu
RozkĄad:

Preparat zawiera wyĄÇcznie zwiÇzki nieorganiczne, nie podlegajÇce
biodegradacji.

12.3. ZdolnoĝÉdo bioakumulacji
ZdolnoĝÉbiokumulacji:

Nie podano danych o biokumulacji.

12.4. MobilnoĝÉw glebie
MobilnoĝÉ:

Preparat jest nielotny, ale moľe rozprzestrzeniÉsiÛ, jeĝli w wyniku obchodzenia
siÛz nim powstaje pyĄ.

12.5. Wyniki oceny wĄaĝciwoĝci PBT i vPvB
PBT / vPvB:

Ten produkt nie zawiera ľadnych substancji typu PBT ani vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziaĄania
Inne niepoľÇdane skutki:

Ľadnych znanych.

SEKCJA 13: POSTÚPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Rozlany/rozsypany preparat i odpady usuwaÉzgodnie z uzgodnieniami ze stosownymi lokalnymi organami
wĄadzy.
Produkt poddany reakcji/uľyty – moľe byÉusuwany jako odpad niebÛdÇcy odpadem niebezpiecznym.
Produkt, który nie przereagowaĄ, który zostaĄrozlany – powinien zostaÉzebrany i usuniÛty jako odpad
niebezpieczny.
Odpady w postaci nadwyľek: Kod EWC: 12 01 13
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SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZÆCE TRANSPORTU
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Numer ONZ:

3077

14.2. PrawidĄowa nazwa przewozowa UN
PrawidĄowa nazwa
przewozowa:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Dicopper
oxide)

14.3. Klasa(-y) zagroľenia w transporcie
Klasa:

9

14.4. Grupa pakowania
PG:

III

14.5. Zagroľenia dla ĝrodowiska
Substancja
zanieczyszczajÇca morze:

Yes

Substancja szkodliwa dla
ĝrodowiska:

Yes

14.6. Szczególne ĝrodki ostroľnoĝci dla uľytkowników
Szczególne ĝrodki
ostroľnoĝci:

-

14.7. Transport luzem zgodnie z zaĄÇcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Transport luzem:

-
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZÆCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczÇce bezpieczeĆstwa, zdrowia i ochrony ĝrodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Przepisy narodowe:

RozporzÇdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleĆi stosowanych
ograniczeĆw zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniajÇce dyrektywÛ1999/45/WE oraz uchylajÇce
rozporzÇdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzÇdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak równieľdyrektywÛRady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami.
RozporzÇdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajÇce i uchylajÇce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajÇce rozporzÇdzenie (WE) nr 1907/2006, ze zmianami.
RozporzÇdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeĆstwa i higieny pracy zwiÇzanej z wystÛpowaniem w miejscu pracy
czynników chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86), ze zmianami.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), ze zmianami.
RozporzÇdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowaĆsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445).
RozporzÇdzenie Ministra Pracy i Polityki SpoĄecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyľszych dopuszczalnych stÛľeĆi natÛľeĆczynników szkodliwych
dla zdrowia w ĝrodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833), ze zmianami.
RozporzÇdzenie Ministra Ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĝnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

15.2. Ocena bezpieczeĆstwa chemicznego
Status CSA:

Nie dotyczy.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Uľytkownik musi znaÉwĄaĝciwe procedury pracy i byÉobznajomiony z treĝciÇniniejszej instrukcji.
NastÛpujÇce sekcje zawierajÇpoprawki lub nowe informacje:Skróty i akronimy stosowane
w karcie charakterystyki:

PBT = substancja trwaĄa, wykazujÇca zdolnoĝÉdo bioakumulacji i toksyczna.
vPvB = substancja bardzo trwaĄa i wykazujÇca bardzo duľÇzdolnoĝÉdo
bioakumulacji.
SVHC: substancja wzbudzajÇca szczególnie duľe obawy.

PeĄny tekst zwrotów R i
okreĝleĆH:
R11

Produkt wysoce Ąatwopalny.

R15

W kontakcie z wodÇuwalnia skrajnie Ąatwopalne gazy.

R22

DziaĄa szkodliwie po poĄkniÛciu.

R50/53

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moľe powodowaÉdĄugo
utrzymujÇce siÛniekorzystne zmiany w ĝrodowisku wodnym.

H228

Substancja staĄa Ąatwopalna.

H261

W kontakcie z wodÇuwalnia Ąatwopalne gazy.

H302

DziaĄa szkodliwie po poĄkniÛciu.

H400

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujÇc dĄugotrwaĄe skutki.

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate sÇna dostÛpnej wiedzy i zakĄadajÇstosowanie
preparatu w okreĝlonych warunkach oraz zgodnie z metodÇwyszczególnionÇna opakowaniu i/albo w literaturze
technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu w poĄÇczeniu z jakimkolwiek
innym preparatem albo procesem odbywa siÛna odpowiedzialnoĝÉuľytkownika.

