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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 6.0 Aktualizacja 29.01.2016 

Wydrukowano dnia 10.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : 4'-Metyloacetofenon 

 
Numer produktu : W267708 
Marka : Aldrich 
Nr REACH : 01-2119972326-32-xxxx 

Nr CAS : 122-00-9 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

 +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4), H302 
Drażniące na skórę (Kategoria 2), H315 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Uwaga 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P301 + P312 + P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia 

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać 
usta. 
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Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Synonimy : Methyl p-tolyl ketone 

 
Wzór chemiczny : C9H10O 

Masa cząsteczkowa : 134,18 g/mol 
Nr CAS : 122-00-9 
Nr WE : 204-514-8 
Numer rejestracji : 01-2119972326-32-xxxx 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

4′-Metyloacetofenon 

 Nr CAS 
Nr WE 
 

122-00-9 
204-514-8 
 

Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; 
H302, H315 

<= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tlenki węgla  

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony strumień wody. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą wentylację. 
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć 
stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko położonych przestrzeniach. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zebrać wyciek elektrobezpiecznym urządzeniem ssącym lub zmieść na mokro i umieścić w zbiorniku do 
utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Przechować w odpowiednich, 
zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par lub mgieł. 
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia 
się ładunku elektrostatycznego. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Ciecze palne 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

Zakres stosowania Droga 
narażenia 

Działanie na zdrowie Wartość 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 20,36 mg/m3 

Pracownicy Kontakt przez Długotrwałe - skutki układowe 5,78mg/kg masy 
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skórę ciała/d 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) 

Pomieszczenie Wartość 

Gleba 0,025 mg/kg 

Woda morska 0,003 mg/l 

Woda słodka 0,031 mg/l 

Osad morski 0,021 mg/kg 

Osad wody słodkiej 0,214 mg/kg 

Instalacja oczyszczania ścieków 10 mg/l 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Osłony twarzy (przyłbice) i okulary ochronne. Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,4 mm 
czas wytrzymałości: 86 min 
Materiał zbadano:Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze 
używać maski na całą twarz z wkładami typu "multi-purpose combination" (USA) lub typu ABEK 
(EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 



 

Aldrich - W267708  Strona 5  z  15 

 

 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciecz 
Barwa: jasno żółty 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH Brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 22 - 24 °C - lit. 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

226 °C - lit. 

g) Temperatura zapłonu 82 °C - zamknięty tygiel 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Brak dostępnych danych 

k) Prężność par Brak dostępnych danych 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna 1,005 g/cm3 w 25 °C 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

2,072 g/l 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

log Pow: 2,1 

p) Temperatura 
samozapłonu 

Brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Ciepło, ogień i iskry. 
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10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, Silne zasady, Mocne środki redukujące 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - 1.400 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Umiarkowane podrażnienie skóry 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Brak dostępnych danych 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
 - Świnka morska 
Wynik: Nie powoduje podrażnienia skóry. 
 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: AM9463000 
 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Danio rerio (danio pręgowane) - 71 mg/l  - 96 h 

(Dyrektywa ds. testów 203 OECD) 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 31 mg/l  - 48 h 
(Punkt C.2. w Załączniku V do Dyrektywy 67/548/EWG.) 

 
Toksyczność dla alg EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone) - 36 mg/l  - 72 h 

(Dyrektywa ds. testów 201 OECD) 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność Wynik: 60 % - Łatwo biodegradowalny.  

 (Wytyczne OECD 301 w sprawie prób) 
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12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Nie należy spodziewać się bioakumulacji (log Pow <= 4). 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Substancja szkodliwa dla życia w środowisku wodnym. 
 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Ten materiał palny można spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i 
skruber. Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

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

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 

Dalsze informacje 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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Załącznik: Scenariusz narażenia 

Zastosowania zidentyfikowane: 

Stosowanie: Formulacja preparatów 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 10: Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) 

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC2: Formulacja preparatów 

 

Stosowanie: Stosowany jako półprodukt chemiczny 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

PC19: Półprodukty 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 

ERC6a: Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne substancje (stosowanie 
półproduktów) 

 

Stosowanie: Obróbka powierzchni 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach) 

PROC7: Napylanie przemysłowe 
PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie 

ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną 
się częścią wyrobu 

 

Stosowanie: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU 22, SU24: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci 
preparatów w obiektach przemysłowych, Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, 
szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło), Badania naukowo-rozwojowe 

PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC15: Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego 

ERC8a, ERC8b: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w 
systemach otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji reagujących w 
systemach otwartych 
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1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Formulacja preparatów 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 10 
Kategorie procesu : PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC2:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC2 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz nisko lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : 1 - 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC4 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 1,68 mg/m³ 0,083 

PROC4 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0,119 

PROC5 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 1,37 mg/kg 
masy ciała/d 

0,237 

PROC5 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 1,68 mg/m³ 0,083 
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PROC8a ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 1,37 mg/kg 
masy ciała/d 

0,237 

PROC8a ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 3,35 mg/m³ 0,165 

PROC8b ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,839 mg/m³ 0,041 

PROC8b ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 1,37 mg/kg 
masy ciała/d 

0,237 

PROC9 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 1,68 mg/m³ 0,083 

PROC9 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0,119 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako półprodukt chemiczny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3 
Kategoria chemiczna produktu : PC19 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC6a:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC6a 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1, PROC2, PROC3, PC19 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz nisko lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,039 mg/m³ 0,002 

PROC1 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 0,003 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC2 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 0,137 mg/kg 
masy ciała/d 

0,024 

PROC2 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 3,91 mg/m³ 0,192 

PROC3 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 0,069 mg/kg 
masy ciała/d 

0,012 

PROC3 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 11,7 mg/m³ 0,575 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Obróbka powierzchni 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3 
Kategoria chemiczna produktu : PC35 
Kategorie procesu : PROC7, PROC10, PROC13 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC7, PROC10, PROC13, PC35 

Charakterystyki produktu 
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Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz nisko lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : 0,25 - 1 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną., Wymaga się 
przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC7 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 4,29 mg/kg 
masy ciała/d 

0,742 

PROC7 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 5,59 mg/m³ 0,275 

PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 1,12 mg/m³ 0,055 

PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 2,74 mg/kg 
masy ciała/d 

0,474 

PROC13 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 1,37 mg/kg 
masy ciała/d 

0,237 

PROC13 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 1,12 mg/m³ 0,055 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU 22, SU24 
Kategoria chemiczna produktu : PC21 
Kategorie procesu : PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC8a, ERC8b:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC8a, ERC8b 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC15, PC21 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz nisko lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : 1 - 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC15 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 0,034 mg/kg 
masy ciała/d 

0,006 

PROC15 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 11,7 mg/m³ 0,575 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 



 

Aldrich - W267708  Strona 15  z  15 

 

 

Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.1 Przejrzano dnia 30.05.2014 

Wydrukowano dnia 04.04.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : 4-Nitroacetanilide 

 
Numer produktu : 130648 
Marka : Aldrich 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 104-04-1 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Drażniące na skórę (Kategoria 2), H315 
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), H319 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (Kategoria 3), H335 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
Xi Produkt drażniący R36/37/38 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Uwaga 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
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H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P261 Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. 
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. 

 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia - żaden 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Synonimy : Acetic acid 4-nitroanilide 

4′-Nitroacetanilide 
 

Wzór chemiczny : C8H8N2O3  

Masa cząsteczkowa : 180,16 g/mol 
Nr CAS : 104-04-1 
Nr WE : 203-169-0 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

4'-Nitroacetanilid 

 Nr CAS 
Nr WE 
 

104-04-1 
203-169-0 
 

Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT 
SE 3; H315, H319, H335 

<= 100 % 

 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

4'-Nitroacetanilid 

 Nr CAS 
Nr WE 
 

104-04-1 
203-169-0 
 

Xi, R36/37/38 <= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
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4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tlenki węgla, tlenki azotu (NOx) 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić 
wystarczającą wentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Unikać wdychania pyłu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zbierać i przygotować do usunięcia unikając rozpylania. Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać tworzenia pyłu i aerozolu. 
Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu.Normalne środki ochrony 
przeciwpożarowej. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 
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Środki ochrony indywidualnej. 

Ochronę oczu lub twarzy 
okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166 Do ochrony oczu stosować sprzęt 
atestowany zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochronę skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
ubranie nieprzepuszczalne, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do 
stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

Ochronę dróg oddechowych 
Przy narażeniu na uciążliwy pył stosować maskę z filtrem cząstek typu P95 (USA) lub typu P1 
(WE EN 143). Dla wyższego poziomu ochrony stosować maski z wkładami typu OV/AG/P99 
(USA) lub typu ABEK-P2 (WE EN 143). Używać maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim 
normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: proszek 

b) Zapach brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu brak dostępnych danych 

d) pH brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 213 - 215 °C - lit. 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

brak dostępnych danych 
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g) Temperatura zapłonu brak dostępnych danych  

h) Szybkość parowania brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

brak dostępnych danych 

k) Prężność par brak dostępnych danych 

l) Gęstość par brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna brak dostępnych danych 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

brak dostępnych danych 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu brak dostępnych danych 

r) Lepkość brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
brak dostępnych danych 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, Silne zasady, Silne kwasy 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
brak dostępnych danych 

Działanie żrące/drażniące na skórę 
brak dostępnych danych 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
brak dostępnych danych 
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Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Wdychanie - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: AE5075000 
 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
brak dostępnych danych 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
brak dostępnych danych 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ocena PBT/vPvB jest niedostępna, ponieważ nie wymaga się/nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
chemicznego 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. W 
sprawie usunięcia tego materiału należy skontaktować się z autoryzowaną firmą utylizacji odpadów. 
Rozpuścić lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania 
chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  
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14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 
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SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

Eye Irrit. Działanie drażniące na oczy 
H315 Działa drażniąco na skórę.  
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
Skin Irrit. Drażniące na skórę 
STOT SE Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

Xi Produkt drażniący  
R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

Dalsze informacje 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 

 



Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy
 
Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
spółki/przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji p-nitroanilina

Numer artykułu 9850

Numer rejestracji (REACH) 01-2119942160-50-xxxx

Nr. indeksowy 612-012-00-9

Numer WE 202-810-1

Numer CAS 100-01-6

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę
charakterystyki

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de

Importer Wprowadzający:
Linegal Chemicals Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
Tel: +48 22 631 16 27
E-mail: info@linegal.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Nazwa Ulica Kod
pocztowy/miejsco-

wość

Telefon Strona www

Instytut Medycyny
Pracy

Centrum Informacji
Toksykologicznej

Łódź 42 631 47 24  (Fax: 42
657 42 95)

http://www.imp.lodz.p
l/

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112 .

karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

p-nitroanilina  98,5% dla syntezy

numer artykułu: 9850
Wersja: 1.0 pl

data sporządzenia: 26.07.2016
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Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów EUH: zob. SEKCJA 16. 

 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS

Sekcja Klasa zagrożenia Klasa i kategoria za-
grożenia

Zwrot
wskazu-
jący ro-
dzaj za-

grożenia

3.1O toksyczność ostra (droga pokarmowa) (Acute Tox. 3) H301

3.1D toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę) (Acute Tox. 3) H311

3.1I toksyczność ostra (przez drogi oddechowe) (Acute Tox. 3) H331

3.9 działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane (STOT RE 2) H373

4.1C stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie prze-
wlekłe

(Aquatic Chronic 3) H412

Uwagi

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło
ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H301+H311+H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdycha-

nia.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie po-

wtarzane.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie
P280 Stosować odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie

karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

p-nitroanilina  98,5% dla syntezy

numer artykułu: 9850
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Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Nie ma dodatkowych informacji. 

P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZA-
TRUĆ/lekarzem/….

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/….
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wy-

nieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobod-
nego oddychania.

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/leka-
rzem/….

Zwroty wskazujące środki ostrożności - przechowywanie
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - usuwanie
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do ...

Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml

Symbol(-e)

 
H301+H311+H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P280 Stosować odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na

świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do przemysłowych obiektów energetycznego spalania.

2.3 Inne zagrożenia

 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1 Substancje

Nazwa substancji p-nitroanilina

Nr. indeksowy 612-012-00-9

Numer rejestracji (REACH) 01-2119942160-50-xxxx

Numer WE 202-810-1

Numer CAS 100-01-6

Wzór cząsteczkowy C6H6N2O2

Masa cząsteczkowa 138,1 g/mol

karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

p-nitroanilina  98,5% dla syntezy

numer artykułu: 9850
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Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Samoochrona udzielających pierwszej pomocy. 

Natychmiast wezwać lekarza. W razie trudności w oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosować
sztuczne oddychanie. 

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. 

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakich-
kolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują. 

Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Natychmiast wezwać lekarza. 

 
Jeśli nastąpił kontakt z oczami: Powodujący łzawienie, Przekrwienie spojówek oczu,  
W następstwie kontaktu ze skórą: Miejscowe zaczerwienienie,  
Po połknięciu: Ból brzucha, Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, Nudności, Wymioty,  
Po wdechu: Kaszel, ból, krztuszenie i trudności w oddychaniu

żadne

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia
rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2)

silny strumień wody

Palny. Pary są cięższe od powietrza, rozprzestrzeniają się przy podłożu i tworzą z powietrzem miesza-
niny wybuchowe. 

Podczas pożaru mogą powstawać: tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2)

 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Po narażeniu przez drogi oddechowe

Po kontakcie ze skórą

Po kontakcie z oczami

Po narażeniu przez przewód pokarmowy

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

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

 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Niewłaściwe środki gaśnicze

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkty spalania stwarzające zagrożenie

karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

p-nitroanilina  98,5% dla syntezy
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Nie pozwalać na odpływ wody gaśniczej do kanalizacji i cieków wodnych. Gasić pożar z rozsądnej odle-
głości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomiczny aparat oddechowy. Należy
nosić specjalistyczną odzież ochronną przeciwko zagrożeniom chemicznym. 

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi.
Autonomiczny aparat oddechowy. Autonomiczny aparat oddechowy (EN 133). 

Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym osobiste wyposażenie ochronne, o których mo-
wa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży. Unikać kontaktu
ze skórą, oczami i odzieżą. 

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zachować zanie-
czyszczoną wodę przeznaczonej do mycia i ją usunąć. 

Przykrywanie kanalizacji. 

Zbierać mechanicznie. Ograniczenie pylenia. 

Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar. 

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne:
zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13. 

Zapewnienie wystarczającej wentylacji. Stosować wyciąg (laboratorium). Zachować ostrożność w trak-
cie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. 

Usuwanie kurzu. 

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Po użyciu produktu natychmiast gruntownie oczyścić
skórę. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

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

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem

Odniesienia do innych sekcji

 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

• Zapobieganie powstawania pożaru, a także tworzenia się aerozolu i pyłu

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy

karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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Przechowywać w suchym miejscu. 

Obserwować zgodność przechowywania. 

Przechowywać pod zamknięciem. 

Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie. 

Nie istnieją żadne informacje. 

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

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Uwzględnienie innych zaleceń

• Wymagania  dotyczące wentylacji

7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe

 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku
pracy)

Pań-
stwo

Nazwa czynnika Nr. CAS Adnota-
cja

Identyfi-
kator

NDS
8godz.

[mg/m³]

NDSCh
[mg/m³]

Źródło

PL Inne nietrujące pyły przemy-
słowe

dust,
less1silica

, i

NDS 10 Dz.U. - 2014

PL 4-nitroanilina 100-01-6 NDS 3 10 Dz.U. - 2002

Adnotacja
dust Jak pył
i Frakcja wdychana
less1silica Z mniej niż 1% wolnej krzemionki krystalicznej
NDS 8godz. Średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu

podstawowego równego osiem godzin, jako czasowa średnia ważona
NDSCh Dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia: wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno

mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu, jeżeli nie postanowiono inaczej

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

• wartości dla ludzkiego zdrowia

Parametr do-
celowy

Poziom pro-
gowy

Cel ochrony, dro-
ga narażenia

Używane w Czas narażenia

DNEL 0,201 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki ogólno-
ustrojowe

DNEL 0,176 mg/kg
m.c./dzień

człowiek, przez skórę pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki ogólno-
ustrojowe

• wartości dla środowiska

Parametr
docelowy

Poziom progowy Kompartyment środowiska Czas narażenia

PNEC 0,024 mg/l woda słodka krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 0,002 mg/l woda morska krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

karta charakterystyki
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Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi. 

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN
374. Przed użyciem sprawdzić szczelność/nieprzemakalność. Do szczególnych celów, zaleca się spraw-
dzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rę-
kawic. 

NBR (Nitrylokauczuk)

>0,11 mm. 

> 480 minut (poziom przenikania: 6)

Wziąć czas odpoczynku, w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry
(maści/kremy ochronne). 

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie się pyłów. Filtr cząstek stałych (EN 143).
P3 (filtruje co najmniej 99,95% z cząstek zawieszonych w powietrzu, kod koloru: Biały). 

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. 

Parametr
docelowy

Poziom progowy Kompartyment środowiska Czas narażenia

PNEC 0,24 mg/l woda ciągła

PNEC 1 mg/l instalacja oczyszczania ścieków (STP) krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 64,25 mg/kg osad słodkowodny krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 64,25 mg/kg osad morski krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 25,96 mg/kg gleba krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualny sprzęt ochronny)

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona skóry

• ochrona rąk

•  rodzaj materiału

• grubość materiału

• czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice

• inne środki ochrony

Ochrona dróg oddechowych

Kontrola narażenia środowiska

karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny stały (ciało stałe)

Kolor brązowy

Zapach informacja nie jest dostępna

Próg zapachu Brak danych

Inne parametry fizyczne i chemiczne

wartość pH  Informacja nie jest dostępna.

Temperatura topnienia/krzepnięcia 158 °C przy 975 hPa

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

 >800 °C przy 975 hPa

Temperatura zapłonu 100,8 °C przy 975 hPa

Szybkość parowania brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) Niepalna

Granica wybuchowości

• dolna granica wybuchowości (DGW) informacja nie jest dostępna

• górna granica wybuchowości (LEU) informacja nie jest dostępna

Granice wybuchowości chmur pyłowych informacje nie są dostępne

Prężność par 1,33 hPa przy 142 °C

Gęstość 0,951 g/cm³ przy 30 °C

Gęstość par 4,77 (powietrze = 1)

Gęstość nasypowa 630 kg/m³

Gęstość względna Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie 1.000 mg/l przy 30 °C

Współczynnik podziału

n-oktanol/woda (log KOW) 1,2 (wartość pH: 4,71, 30 °C) (ECHA)

Węgiel organiczny w glebie/wodzie (log KOC) 2,038 (ECHA)

Temperatura samozapłonu 500 °C

Temperatura rozkładu brak danych

Lepkość nie istotne  (ciało stałe)

Właściwości wybuchowe nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy

Właściwości utleniające żadne

karta charakterystyki
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Nie ma dodatkowych informacji. 

Produkt w dostarczonej formie nie jest zdolny do doprowadzenia do wybuchu pyłu, jednak wzbogace-
nie pyłu prowadzi do niebezpieczeństwa wybuchem pyłu. 

Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim. 

Gwałtowne reakcje z: Chlorki kwasowe, nieorganiczny, Silny utleniacz, Silny kwas, Kwaśne halogenki

Nie są znane żadne szczególne warunki, których powinno się unikać. 

Nie ma dodatkowych informacji. 

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. 

Nie klasyfikuje się jako żrąca/drażniąca skórę. 

Nie klasyfikuje się jako powodującą poważne uszkodzenie oczu lub działającą drażniąco na oczy. 

Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę. 

Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający
toksycznie na rozrodczość

9.2 Inne informacje

 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność

10.2 Stabilność chemiczna

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, których należy unikać

10.5 Materiały niezgodne

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Droga narażenia Parametr docelo-
wy

Wartość Gatunek Źródło

droga pokarmowa LD50 750 mg/kg szczur wędrowny

droga pokarmowa LD50 75 mg/kg ptak ECHA

po naniesieniu na skó-
rę

LD50 >2.500 mg/kg królik europejski

po naniesieniu na skó-
rę

LD50 >500 mg/kg świnka morska ECHA

Działania żrące/podrażniające

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe

Podsumowanie oceny właściwości CMR

karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie jednorazowe). 

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją. 

ból brzucha, nudności, wymioty

powodujący łzawienie, lekko drażniący

kaszel, ból, krztuszenie i trudności w oddychaniu

miejscowe zaczerwienienie

Żadne

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

Substancja łatwo ulega biodegradacji.
Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen) z nitryfikacją: 1,651 mg/mg 
Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen): 1,158 mg/mg 
Theoretical Carbon Dioxide (teoretyczny ditlenek węgla): 1,912 mg/mg 

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

• W przypadku połknięcia

• W przypadku dostania się do oczu

• W przypadku dostania się do dróg oddechowych

• W przypadku dostania się na skórę

Inne informacje

 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność

Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra)

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara-
żenia

LC50 87,6 mg/l danio pręgowany (Da-
nio rerio)

ECHA 96 h

EC50 17 mg/l dafnia magna 48 h

Toksyczność dla środowiska wodnego (przewlekła)

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara-
żenia

LC50 24 mg/l bezkręgowce wodne ECHA 24 h

EC50 68 mg/l alga ECHA 24 h

12.2 Proces rozkładu

karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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Gromadzi się nieznacznie w organizmach. 

Dane nie są dostępne. 

Dane nie są dostępne. 

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miej-
scowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. 

Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska postępować zgodnie z instrukcją lub
kartą charakterystyki. 

Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR). 

Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z
rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i proce-
sów. 

Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejsco-
we lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe
lub regionalne. 

Proces Tempo degradacji Czas

biotyczny/abiotyczny >95 % 14 d

12.3 Zdolność do bioakumulacji

n-oktanol/woda (log KOW) 1,2 (wartość pH: 4,71, 30 °C)

BCF 3,8 (3,8)

12.4 Mobilność w glebie

Stała prawa Henry'ego 0,001 Pa m³/mol przy 25 °C

Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla
organicznego

2,038

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań

13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów

13.3 Uwagi

karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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Przepisy dot. towarów niebezpiecznych (ADR) powinny być przestrzegane na terenie zakładu. 

Nie jest przeznaczony do przewozu luzem. 

 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ) 1661

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN NITROANILINY

Niebezpieczne składniki P-nitroanilina

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 6.1 (materiały trujące)

14.4 Grupa opakowaniowa II (substancje o średnim ryzyku)

14.5 Zagrożenia dla środowiska żadne (nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zgodnie z
przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych)

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

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

14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

• Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym
(ADR/RID/ADN)

Numer UN (numer ONZ) 1661

Prawidłowa nazwa przewozowa NITROANILINY

Zapisy w dokumencie przewozowym UN1661, NITROANILINY, 6.1, II, (D/E)

Klasa 6.1

Kod klasyfikacji T2

Grupa opakowaniowa II

Etykieta(-y) niebezpieczeństwa 6.1

Przepisy szczególne (PS) 279, 802(ADN)

Ilości wyłączone (EQ) E4

Ilości ograniczone (LQ) 500 g

Kategoria transportowa (KT) 2

Kod ograniczeń przewozu przez tunele D/E

Numer rozpoznawczy zagrożenia 60

• Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Numer UN (numer ONZ) 1661

Prawidłowa nazwa przewozowa NITROANILINES

Dane w deklaracji nadawcy UN1661, NITROANILINY, 6.1, II

Klasa 6.1

Grupa opakowaniowa II

karta charakterystyki
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Nie wymieniony. 

Nie wymieniony. 

Nie wymieniony. 

nie wymieniony

nie wymieniony

nie wymieniony

Etykieta(-y) niebezpieczeństwa 6.1

Przepisy szczególne (PS) 279

Ilości wyłączone (EQ) E4

Ilości ograniczone (LQ) 500 g

EmS F-A, S-A

Kategoria pakowania A

 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

• Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)

• Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

• Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)

• Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII

• Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)

• Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroże-
nia

Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z
zastosowaniem wymogów dotyczących
zakładów o zwiększonym i o dużym ry-

zyku

No-
tatki

H2 ostro toksyczne (kat. 1 + kat.3, inhal) 50 200 41)

Adnotacja
41) - Kategoria 2, wszystkie drogi narażenia

'- Kategoria 3, narażenie drogą inhalacyjną

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II

karta charakterystyki
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nie wymieniony

nie wymieniony

Substancja jest wymieniona w następujących wykazach krajowych:

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji. 

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej

Wykazy krajowe

- EINECS/ELINCS/NLP (Europa)
- REACH (Europa)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

 SEKCJA 16: Inne informacje
Skróty i akronimy

Skr. Opisy użytych skrótów

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych droga-
mi śródlądowymi)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro-
pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

BCF BioConcentration Factor (Współczynnik Biokoncentracji)

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych)

CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujący minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujący zmian)

Dz.U. - 2002 Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833)

Dz.U. - 2014 Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2014.817)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o
znaczeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys-
tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych)

MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine
Pollutant")

NDS najwyższe dopuszczalne stężenie

NDS 8godz. najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NLP No-Longer Polymer (już nie polimer)

karta charakterystyki
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Skr. Opisy użytych skrótów

nr. indekso-
wy

numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1272/2008

PBT Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo-
leń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumula-
cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015,

poz.675)
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy-
rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicz-
nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)

- OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)

- OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższy-
ch dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z
dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
późn. zm.)

- 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. z 2005 r. nr 11,
poz. 86 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
- USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.

U. z 2013 r. poz. 888.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej-

sc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających sub-
stancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H301 działa toksycznie po połknięciu

H311 działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H331 działa toksycznie w następstwie wdychania

H373 może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

karta charakterystyki
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Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia
się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazy-
nowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli pro-
dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu
ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał. 

Kod Tekst

H412 działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zastrzeżenie

karta charakterystyki
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.3 Aktualizacja 20.03.2015 

Wydrukowano dnia 09.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Acetanilid 

 
Numer produktu : 112933 
Marka : Aldrich 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 103-84-4 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4), H302 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
Xn Produkt szkodliwy R22 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Uwaga 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P301 + P312 + P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia 
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skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać 
usta. 

 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Synonimy : N-Phenylacetamide 

 
Wzór chemiczny : C8H9NO  

Masa cząsteczkowa : 135,16 g/mol 
Nr CAS : 103-84-4 
Nr WE : 203-150-7 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Acetanilid 

 Nr CAS 
Nr WE 
 

103-84-4 
203-150-7 
 

Acute Tox. 4; H302 <= 100 % 

 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Acetanilid 

 Nr CAS 
Nr WE 
 

103-84-4 
203-150-7 
 

Xn, R22 <= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. 

W przypadku połknięcia 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
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4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tlenki węgla, Tlenki azotu (NOx) 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić 
wystarczającą wentylację. Unikać wdychania pyłu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zbierać i przygotować do usunięcia unikając rozpylania. Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać tworzenia pyłu i aerozolu. 
Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Niepalne materiały stałe 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
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Składniki Nr CAS Wartość Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Acetanilid 103-84-4 NDS 6 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  NDS 6 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

 Uwagi Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, 
która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza 
zagrożenie dla zdrowia. 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166 Do ochrony oczu stosować sprzęt 
atestowany zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Przy narażeniu na uciążliwy pył stosować maskę z filtrem cząstek typu P95 (USA) lub typu P1 
(WE EN 143). Dla wyższego poziomu ochrony stosować maski z wkładami typu OV/AG/P99 
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(USA) lub typu ABEK-P2 (WE EN 143). Używać maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim 
normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciało stałe 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH 5 - 7 w 10 g/l w 25 °C 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 113 - 115 °C - lit. 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

304 °C - lit. 

g) Temperatura zapłonu 161 °C - zamknięty tygiel 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Brak dostępnych danych 

k) Prężność par 1 hPa w 114 °C 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna Brak dostępnych danych 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

5 g/l w 20 °C 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

log Pow: 1,26 - Ww. dane lub ich interpretacja zostaly określone przy 
użyciumodelowania QSAR (Quantitative Structrure Activity Relationship). 

p) Temperatura 
samozapłonu 

Brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 
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10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Brak dostępnych danych 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, Silne zasady 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - 800 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik 
Wynik: Brak podrażnienia skóry 
(Dyrektywa ds. testów 404 OECD) 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - Królik 
Wynik: Brak podrażnienia oczu 
(Dyrektywa ds. testów 405 OECD) 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
 
Mysz 
Test mikrojądrowy 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: AD7350000 
 
Może powodować sinicę., Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i 
toksykologiczne nie zostały dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Lepomis macrochirus - 100 mg/l  - 96 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność Wynik: > 90 % - Łatwo biodegradowalny.  
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 (Dyrektywa ds. testów 301D OECD) 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Nie należy spodziewać się bioakumulacji (log Pow <= 4). 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Substancja szkodliwa dla życia w środowisku wodnym. 
 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. 
Rozpuścić lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania 
chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
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klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

Acute Tox. Toksyczność ostra 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.  

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

Xn Produkt szkodliwy  
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.  

Dalsze informacje 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 

 



 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Etanol

Numer artykułu T171

Numer rejestracji (REACH) 01-2119457610-43-xxxx

Nr. indeksowy 603-002-00-5

Numer WE 200-578-6

Numer CAS 64-17-5

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna
cele laboratyjne i analityczne
formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie
preparatów (z wyłączeniem stopów)
zastosowanie w charakterze substratów
produkt do obróbki powierzchni metalowych
produkty do obróbki powierzchni niemetalowych
zastosowanie w charakterze czynników ułatwiają-
cych procesy chemiczne
rozcieńczalnik (powłoki i farby)

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę
charakterystyki

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Numer telefonu alarmowego

Nazwa Ulica Kod pocztowy/
miejscowość

Telefon Strona www

Instytut Medycyny
Pracy

Centrum Informacji
Toksykologicznej

Łódź 42 631 47 24  (Fax: 42
657 42 95)

http://
www.imp.lodz.pl/

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112 .
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1.5 Importer
Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Ul. Kasprzaka 44/52
01-224  Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 631 16 27.
Fax:
Strona www: www.linegal.pl

 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS

Sekcja Klasa zagrożenia Klasa i kategoria za-
grożenia

Zwrot
wskazu-
jący ro-
dzaj za-

grożenia

2.6 substancja ciekła łatwopalna (Flam. Liq. 2) H225

3.3 poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (Eye Irrit. 2) H319

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło
ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy

GHS02, GHS07

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 Działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka mi-

nut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
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Symbol(-e)

 

2.3 Inne zagrożenia
Nie ma dodatkowych informacji.

 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1 Substancje

Nazwa substancji Alkohol etylowy

Nr. indeksowy 603-002-00-5

Numer rejestracji (REACH) 01-2119457610-43-xxxx

Numer WE 200-578-6

Numer CAS 64-17-5

Wzór cząsteczkowy C₂H₆O

Masa cząsteczkowa 46,07 g/mol

Zanieczyszczenia i dodatki, klasyfikacja zg. z regulacjami UE

Nazwa substancji Identyfikator Wt% Klasyfikacja zg. z
1272/2008/WE

2-Butanon Nr. CAS
78-93-3

Nr. WE
201-159-0

Nr. indeksowy
606-002-00-3

1 – < 2 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319
STOT SE 3 / H336

Propan-2-ol Nr. CAS
67-63-0

Nr. WE
200-661-7

Nr. indeksowy
603-117-00-0

1 – < 2 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319
STOT SE 3 / H336

Bitrex Nr. CAS
3734-33-6

< 0,1 Acute Tox. 4 / H302

Uwagi
Pełny tekst zwrotów H: zob. SEKCJA 16. Pełny tekst skrótów: zob. SEKCJA 16.

 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne
Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
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Po narażeniu przez drogi oddechowe
Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakich-
kolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

Po kontakcie ze skórą
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia
się jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

Po kontakcie z oczami
Spłukiwać obficie czystą, świeżą wodą, przez co najmniej 10 minut, utrzymując otwarte powieki. W
przypadku podrażnienia oczu zasięgnąć porady lekarza okulisty.

Po narażeniu przez przewód pokarmowy
Wypłukać usta. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Działanie drażniące, Zawroty głowy, Ból brzucha, Wymioty, Nudności, Odurzenie, Trudności w oddy-
chaniu

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

 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze
Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia
rozpylona woda, piana, piana odporna na alkohol, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2)

Niewłaściwe środki gaśnicze
silny strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Palny. Pary są cięższe od powietrza, rozprzestrzeniają się przy podłożu i tworzą z powietrzem miesza-
niny wybuchowe. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Produkty spalania stwarzające zagrożenie
Podczas pożaru mogą powstawać: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2)

5.3 Informacje dla straży pożarnej
Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomicz-
ny aparat oddechowy.
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 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdy-
chać pary/rozpylonej cieczy. Usuwanie źródeł zapłonu.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Właściwości wybu-
chowe.

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

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku
Przykrywanie kanalizacji.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny śro-
dek wiążący).

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne:
zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy zatroszczyć się o wystarczający przewiew i punktowy wyciąg w krytycznych miejscach. Przecho-
wywać pojemnik szczelnie zamknięty.

• Zapobieganie powstawania pożaru, a także tworzenia się aerozolu i pyłu

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Ze względu na niebezpie-

czeństwo wybuchu, zapobiegać wyciekom par do piwnic, kanałów i rowów.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy
Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napo-
jami i paszami dla zwierząt. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chro-
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nić przed światłem słonecznym.

Niezgodne substancje lub mieszaniny
Obserwować zgodność przechowywania.

Uwzględnienie innych zaleceń
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

• Wymagania  dotyczące wentylacji
Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.

• Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura przechowywania: 15 – 25 °C.

7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe
Brak dostępnych informacji.

 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku
pracy)

Pań-
stwo

Nazwa czynnika Nr. CAS Adno-
tacja

Identyfi-
kator

NDS
8go-
dz.
[pp
m]

NDS
8godz.
[mg/
m³]

NDS
Ch
[pp
m]

NDSCh
[mg/
m³]

Źródło

PL etanol 64-17-5 NDS 1.900 Dz.U. -
2018

Adnotacja
NDS 8godz. Średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu

podstawowego równego osiem godzin, jako czasowa średnia ważona (jeżeli nie postanowiono inaczej)
NDSCh Dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia: wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno

mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu (jeżeli nie postanowiono inaczej)

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

• wartości dla ludzkiego zdrowia

Parametr do-
celowy

Poziom pro-
gowy

Cel ochrony, dro-
ga narażenia

Używane w Czas narażenia

DNEL 1.900 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) ostre - skutki ogólnoustrojo-
we

DNEL 343 mg/kg człowiek, przez skórę pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki ogólno-
ustrojowe

DNEL 950 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki ogólno-
ustrojowe
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• istotne DNEL składników mieszaniny

Nazwa substan-
cji

Nr.
CAS

Para-
metr

docelo-
wy

Poziom pro-
gowy

Cel ochrony,
droga naraże-

nia

Używane w Czas narażenia

2-Butanon 78-93-3 DNEL 600 mg/m³ człowiek, przez
drogi oddechowe

pracownik
(przemysł)

przewlekłe - skutki
ogólnoustrojowe

2-Butanon 78-93-3 DNEL 1.161 mg/kg
m.c./dzień

człowiek, przez
skórę

pracownik
(przemysł)

przewlekłe - skutki
ogólnoustrojowe

Propan-2-ol 67-63-0 DNEL 500 mg/m³ człowiek, przez
drogi oddechowe

pracownik
(przemysł)

przewlekłe - skutki
ogólnoustrojowe

Propan-2-ol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg
m.c./dzień

człowiek, przez
skórę

pracownik
(przemysł)

przewlekłe - skutki
ogólnoustrojowe

• wartości dla środowiska

Parametr
docelowy

Poziom progowy Kompartyment środowiska Czas narażenia

PNEC 0,79 mg/cm³ woda morska uwalnianie okresowe

PNEC 2,75 mg/cm³ powietrze uwalnianie okresowe

PNEC 3,6 mg/cm³ osad słodkowodny uwalnianie okresowe

PNEC 0,96 mg/cm³ woda słodka uwalnianie okresowe

PNEC 0,63 mg/cm³ gleba uwalnianie okresowe

PNEC 580 mg/cm³ instalacja oczyszczania ścieków (STP) uwalnianie okresowe

• istotne PNEC składników mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parame-
tr doce-

lowy

Poziom progo-
wy

Komparty-
ment środowi-

ska

Czas narażenia

2-Butanon 78-93-3 PNEC 55,8 mg/l woda słodka krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

2-Butanon 78-93-3 PNEC 55,8 mg/l woda morska krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

2-Butanon 78-93-3 PNEC 709 mg/l instalacja oczysz-
czania ścieków

(STP)

krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

2-Butanon 78-93-3 PNEC 284,7 mg/kg osad słodkowodny krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

2-Butanon 78-93-3 PNEC 284,7 mg/kg osad morski krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

2-Butanon 78-93-3 PNEC 22,5 mg/kg gleba krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 160 mg/kg woda krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 mg/l woda uwalnianie okresowe

Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 mg/l woda słodka krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)
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Nazwa substancji Nr. CAS Parame-
tr doce-

lowy

Poziom progo-
wy

Komparty-
ment środowi-

ska

Czas narażenia

Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 140,9 mg/l woda morska krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 2.251 mg/l instalacja oczysz-
czania ścieków

(STP)

krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 mg/kg osad słodkowodny krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 552 mg/kg osad morski krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

Propan-2-ol 67-63-0 PNEC 28 mg/kg gleba krótkoterminowe (poje-
dynczy przypadek)

8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualne wyposażenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi.

Ochrona skóry

• ochrona rąk
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN
374. Do szczególnych celów, zaleca się sprawdzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych
wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rękawic.

•  rodzaj materiału
Kauczuk butylowy

• grubość materiału
 0,7mm

• czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6)

• inne środki ochrony
Robić przerwy w pracy w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy
ochronne).
Ubranie ognioochronne.

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgieł. Typ: A (przed gazami
organicznymi i parami o temp. wrzenia> 65 °C, kod koloru: Brązowy).
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Kontrola narażenia środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny ciekły (płyn)

Kolor bezbarwny

Zapach gryzący

Próg zapachu 0,1 – 5.058 ppm

Inne parametry fizyczne i chemiczne

wartość pH  ~ 7 (woda: 10 g/l, 20 °C) (neutralny)

Temperatura topnienia/krzepnięcia -114 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

 78 °C przy 1.013 hPa

Temperatura zapłonu 13 °C

Szybkość parowania brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) nie istotne (płyn)

Granica wybuchowości

• dolna granica wybuchowości (DGW) 2,5 vol%

• górna granica wybuchowości (LEU) 13,5 vol%

Granice wybuchowości chmur pyłowych nie istotne

Prężność par 57,26 hPa przy 19,6 °C

Gęstość 0,79 g/cm³

Gęstość par Informacja nie jest dostępna.

Gęstość nasypowa Nie ma zastosowania

Gęstość względna Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie ≥1.000 g/l przy 20 °C rozpuszczalne w każdej pro-
porcji

Współczynnik podziału

n-oktanol/woda (log KOW) -0,35 (wartość pH: 7,4, 24 °C) (ECHA)

Temperatura samozapłonu 455 °C przy 1.013 hPa - ECHA
455 °C przy 1.013 hPa

Temperatura rozkładu brak danych

Lepkość

• lepkość kinematyczna 0,7468 mm²/s

• lepkość dynamiczna 0,544 – 0,59 mPa s przy 25 °C
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Właściwości wybuchowe nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy

Właściwości utleniające żadne

9.2 Inne informacje

Klasa temperatury (UE, wg ATEX) T1 (Maksymalna dopuszczalna temperatura po-
wierzchni wyposażenia: 450 °C)

 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność

Ryzyko zapalenia.  Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

10.2 Stabilność chemiczna
Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Gwałtowne reakcje z: Metale alkaliczne, Metal ziem alkalicznych, Bezwodnik kwasu octowego, Nad-
tlenki, Tlenki fosforowe, Silny utleniacz, Kwas azotowy, Azotan, Nadchlorany,
=> Właściwości wybuchowe

10.4 Warunki, których należy unikać
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i inny-
ch źródeł zapłonu. Nie palić.

10.5 Materiały niezgodne
tworzywa sztuczne i guma

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.

 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra
Nie klasyfikuje się jako toksycznie ostry.

Droga narażenia Parametr docelo-
wy

Wartość Gatunek Źródło

droga pokarmowa LD50 10.470 mg/kg szczur wędrowny ECHA

droga oddechowa: pa-
ra

LC50 116,9 mg/l/4h szczur wędrowny ECHA

Działania żrące/podrażniające
Nie klasyfikuje się jako żrąca/drażniąca skórę.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

Podsumowanie oceny właściwości CMR
Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający
toksycznie na rozrodczość
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• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie jednorazowe).

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne
Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie).

Zagrożenie spowodowane aspiracją
Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

• W przypadku połknięcia
nudności, wymioty, ból brzucha, Uszkadza wątrobę przy dłuższym lub powtórnym narażeniu poprzez
połknięcie

• W przypadku dostania się do oczu
Działa drażniąco na oczy

• W przypadku dostania się do dróg oddechowych
zawroty głowy, Stan oszołomienia, odurzenie, trudności w oddychaniu

• W przypadku dostania się na skórę
Powtarzające lub kontynuowane narażenie może spowodować podrażnienia skóry i egzemę na wsku-
tek odtłuszczających właściwości produktu

Inne informacje
Żadne

 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność

zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego.

Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra)

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara-
żenia

LC50 15.400 mg/l ryba ECHA 96 h

EC50 >10.000 mg/l bezkręgowce wodne ECHA 48 h

ErC50 22.000 mg/l alga ECHA 96 h

Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra) składników mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr do-
celowy

Wartość Gatunek Czas naraże-
nia

2-Butanon 78-93-3 LC50 2.993 mg/l ryba 96 h

2-Butanon 78-93-3 EC50 308 mg/l bezkręgowce
wodne

48 h

2-Butanon 78-93-3 ErC50 1.972 mg/l alga 72 h

Propan-2-ol 67-63-0 LC50 10.000 mg/l ryba 96 h
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Toksyczność dla środowiska wodnego (przewlekła)

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara-
żenia

NOEC 250 mg/l ryba ECHA 120 h

NOEC 2 mg/l bezkręgowce wodne ECHA 10 d

szybkości wzrostu (ErCx)
10%

86 mg/l alga ECHA 4 d

Toksyczność dla środowiska wodnego (przewlekła) składników mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr do-
celowy

Wartość Gatunek Czas naraże-
nia

Propan-2-ol 67-63-0 LC50 >10.000 mg/l bezkręgowce
wodne

24 h

12.2 Proces rozkładu
Substancja łatwo ulega biodegradacji.
Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen): 2,084 mg/mg
Theoretical Carbon Dioxide (teoretyczny ditlenek węgla): 1,911 mg/mg
Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen: 1.236 mg/g przy 5 d

Proces Tempo degradacji Czas

biotyczny/abiotyczny 94 %  d

ubytek ilości tlenu 69 % 5 d

Rozkład składników mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Proces Tempo degradacji Czas

2-Butanon 78-93-3 ubytek ilości tlenu 98 % 28 d

Propan-2-ol 67-63-0 biotyczny/abiotyczny 95 % 21 d

Propan-2-ol 67-63-0 ubytek ilości tlenu 53 % 5 d

12.3 Zdolność do bioakumulacji
Gromadzi się nieznacznie w organizmach.

n-oktanol/woda (log KOW) -0,35 (wartość pH: 7,4, 24 °C)

BOD5/COD 0,62110553

Zdolność do bioakumulacji składników mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS BCF Log KOW BOD5/COD

2-Butanon 78-93-3 0,3 (wartość pH: 7, 40
°C)

Propan-2-ol 67-63-0 0,05

12.4 Mobilność w glebie
Dane nie są dostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Dane nie są dostępne.
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12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Dane nie są dostępne.

 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miej-
scowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów
Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z
rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i proce-
sów.

13.3 Uwagi
Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejsco-
we lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe
lub regionalne.

 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ) 1170

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN ETANOL

Niebezpieczne składniki Etanol

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 3 (ciecze łatwopalne)

14.4 Grupa pakowania II (substancje o średnim ryzyku)

14.5 Zagrożenia dla środowiska żadne (nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zgodnie z
przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych)

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przepisy dot. towarów niebezpiecznych (ADR) powinny być przestrzegane na terenie zakładu.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.
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14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

• Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym
(ADR/RID/ADN)

Numer UN (numer ONZ) 1170

Prawidłowa nazwa przewozowa ETANOL

Zapisy w dokumencie przewozowym UN1170, ETANOL, 3, II, (D/E)

Klasa 3

Kod klasyfikacji F1

Grupa pakowania II

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 3

Przepisy szczególne (PS) 144, 601

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 L

Kategoria transportowa (KT) 2

Kod ograniczeń przewozu przez tunele D/E

Numer rozpoznawczy zagrożenia 33

• Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Numer UN (numer ONZ) 1170

Prawidłowa nazwa przewozowa ETHANOL

Dane w deklaracji nadawcy UN1170, ETANOL, 3, II, 13°C c.c.

Klasa 3

Zanieczyszczenie morza -

Grupa pakowania II

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 3

Przepisy szczególne (PS) 144

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 L

EmS F-E, S-D

Kategoria pakowania A

• Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)

Numer UN (numer ONZ) 1170
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Prawidłowa nazwa przewozowa Etanol

Dane w deklaracji nadawcy UN1170, Etanol, 3, II

Klasa 3

Grupa pakowania II

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 3

Przepisy szczególne (PS) A3, A58, A180

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 L

 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

• Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)
Nie wymieniony.

• Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Nie wymieniony.

• Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
Nie wymieniony.

• Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII

Nazwa substancji Nr. CAS Wt% Rodzaj rejestracji Warunki
ogranicze-

nia

Nr.

Etanol 100 1907/2006/EC  załącznik
XVII

R3 3

Etanol 100 1907/2006/EC  załącznik
XVII

R40 40

Legenda
R3 1.  Nie mogą być stosowane w:

- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektów świetlnych lub barwnych za pomocą zróżnico-
wanych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
- sztuczkach i żartach,
- grach przeznaczonych dla jednego lub większej liczby uczestników, lub wyrobach, które mają zostać użyte jako ta-
kie, nawet w celach dekoracyjnych.
2.  Wyroby niezgodne z ust. 1 nie mogą być wprowadzane do obrotu.
3.  Nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają środki barwiące (chyba że jest to wymagane względami
podatkowymi) lub środki zapachowe, bądź jedno i drugie, o ile:
- mogą być stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży oraz
- stanowią zagrożenie przy aspiracji i są oznakowane zwrotem R65 lub H304.
4.  Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedaży nie mogą być wprowadzane do obrotu, o
ile nie są zgodne z normą europejską dotyczącą dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjętą przez Europej-
ski Komitet Normalizacyjny (CEN).
5.  Bez uszczerbku dla wykonania innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i
oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin, dostawcy zapewniają spełnienie następujących wymagań
przed wprowadzeniem produktu do obrotu:
a)  oleje do lamp oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży powinny być opa-
trzone widocznym, czytelnym i niedającym się usunąć napisem: „Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed
dziećmi.” oraz, najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r.: „Już jeden łyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy mo-
że prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu.”;
b)  płynne rozpałki do grilla oznakowane zwrotem R65 lub H304 przeznaczone do powszechnej sprzedaży, najpóź-
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Legenda
niej do dnia 1 grudnia 2010 r. powinny być opatrzone widocznym, czytelnym i niedającym się usunąć napisem: „Już
jeden łyk rozpałki do grilla może prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu.”;
c)  oleje do lamp i rozpałki do grilla, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży,
powinny najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r. być pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemności
nieprzekraczającej 1 litra.
6.  Najpóźniej do dnia 1 czerwca 2014 r. Komisja zwróci się do Europejskiej Agencji Chemikaliów o sporządzenie
dokumentacji zgodnie z art. 69 niniejszego rozporządzenia w celu ewentualnego wprowadzenia zakazu stosowa-
nia płynnych rozpałek do grilla i olejów do lamp dekoracyjnych, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczo-
nych do powszechnej sprzedaży.
7.  Osoby fizyczne lub prawne wprowadzające po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla
oznakowane zwrotem R65 lub H304 przedstawiają właściwym organom w danym państwie członkowskim do dnia
1 grudnia 2011 r. oraz corocznie po tej dacie informacje dotyczące zamienników dla olejów do lamp i płynnych roz-
pałek do grilla oznakowanych zwrotem R65 lub H304. Państwa członkowskie udostępniają te informacje Komisji.

R40 1.  Nie są stosowane jako substancje lub jako mieszaniny w dozownikach aerozolowych, w przypadku gdy dozow-
niki te przeznaczone są do powszechnej sprzedaży w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak:
- metaliczne nabłyszczacze przeznaczone przede wszystkim do celów dekoracyjnych,
- sztuczny śnieg i szron,
- poduszki „wydające specyficzne odgłosy”,
- serpentyny w aerozolu,
- sztuczne ekskrementy,
- rogi do zabaw,
- płatki i pianki ozdobne,
- sztuczne pajęczyny,
- cuchnące bomby.
2.  Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substan-
cji, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania dozowników aerozoli, o których mo-
wa powyżej, były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:
„Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”.
3.  W drodze odstępstwa pkt 1 i 2 nie mają zastosowania do dozowników aerozolowych określonych w art. 8 ust. 1a
dyrektywy Rady 75/324/EWG. (2).
4.  Dozowniki aerozolowe, o których mowa w pkt 1 i 2, nie są dopuszczane do obrotu, jeśli nie spełniają wskazany-
ch wymogów.

• Ograniczenia zgodnie z REACH, Tytuł VIII
Żadne.

• Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC -
lista kandydacka
nie wymieniony

• Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroże-
nia

Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z
zastosowaniem wymogów dotyczących
zakładów o zwiększonym i o dużym ry-

zyku

No-
tatki

P5c ciecze łatwopalne (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Adnotacja
51) Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjęte P5a i P5b

• Dyrektywa 75/324/EWG odnosząca się do dozowników aerozoli

Napełnianie partii
Dyrektywa w sprawie rozpuszczalników organicznych (2004/42/WE)

Zawartość LZO 100 %

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (LZO, 2010/75/UE)

Zawartość LZO 100 %

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II
nie wymieniony
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Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
nie wymieniony

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej
nie wymieniony

Rozporządzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów
materiałów wybuchowych
nie wymieniony

Rozporządzenie 111/2005/WE określające zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
nie wymieniony

Wykazy krajowe
Substancja jest wymieniona w następujących wykazach krajowych:

Państwo Wykazy krajowe Status

AU AICS substancja jest wymieniona

CA DSL substancja jest wymieniona

CN IECSC substancja jest wymieniona

EU ECSI substancja jest wymieniona

EU REACH Reg. substancja jest wymieniona

JP CSCL-ENCS substancja jest wymieniona

KR KECI substancja jest wymieniona

MX INSQ substancja jest wymieniona

NZ NZIoC substancja jest wymieniona

PH PICCS substancja jest wymieniona

TR CICR substancja jest wymieniona

TW TCSI substancja jest wymieniona

US TSCA substancja jest wymieniona

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji.
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 SEKCJA 16: Inne informacje
Skróty i akronimy

Skr. Opisy użytych skrótów

Acute Tox. toksyczność ostra

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych droga-
mi śródlądowymi)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro-
pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

BCF bioconcentration factor (współczynnik biokoncentracji)

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych)

CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość

COD Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen

DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, zob. IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujący minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujący zmian)

Dz.U. - 2018 Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2018.1286)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o
znaczeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

Eye Dam. poważnie szkodliwy dla oczu

Eye Irrit. działa drażniąco na oczy

Flam. Liq. łatwopalna ciecz

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys-
tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych

IATA International Air Transport Association (zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów niebezpiecz-
nych dla transportu lotniczego)

ICAO International Civil Aviation Organization (międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych)

log KOW n-oktanol/woda

LZO lotne związki organiczne

MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine
Pollutant")

NDS najwyższe dopuszczalne stężenie

NDS 8godz. najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NLP No-Longer Polymer (już nie polimer)

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Etanol  ≥96 %,  denaturowany

numer artykułu: T171
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Skr. Opisy użytych skrótów

nr. indekso-
wy

numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1272/2008

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest źródłem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji
dostępnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku)

ppm parts per million (cząsteczki (części) na milion)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo-
leń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)

STOT SE działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumula-
cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015,

poz.675)
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy-
rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicz-
nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)

- OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)

- OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższy-
ch dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z
dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
późn. zm.)

- 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. z 2005 r. nr 11,
poz. 86 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
- USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.

U. z 2013 r. poz. 888.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej-

sc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających sub-
stancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów nie-
bezpiecznych dla transportu lotniczego)

- Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H225 wysoce łatwopalna ciecz i pary

H302 działa szkodliwie po połknięciu

H319 działa drażniąco na oczy

H336 może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

Zastrzeżenie
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia
się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazy-
nowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli pro-
dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu
ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Etanol  ≥96 %,  denaturowany

numer artykułu: T171
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.4 Aktualizacja 28.02.2015 

Wydrukowano dnia 13.12.2016 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Anilina 

 
Numer produktu : 242284 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr Indeksu : 612-008-00-7 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 62-53-3 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 3), H301 
Toksyczność ostra, Wdychanie (Kategoria 3), H331 
Toksyczność ostra, Skórnie (Kategoria 3), H311 
Poważne uszkodzenie oczu (Kategoria 1), H318 
Działanie uczulające na skórę (Kategoria 1), H317 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze (Kategoria 2), H341 
Rakotwórczość (Kategoria 2), H351 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie (Kategoria 1), H372 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie (Kategoria 1), Krew, H372 
Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego (Kategoria 1), H400 
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego (Kategoria 1), H410 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
T Produkt toksyczny R23/24/25, R48/23/24/25 
  R40 
  R68 
Xi Produkt drażniący R41 
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  R43 
N Produkt niebezpieczny dla 

środowiska 
R50 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H301 + H311 + H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w 

następstwiewdychania 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (Krew) poprzez długotrwałe lub 

wielokrotne narażenie. 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 

skutki. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
P261 Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną. 
P301 + P310 + P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać usta. 
 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 
Szybko wchłania się przez skórę. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Wzór chemiczny : C6H7N  

Masa cząsteczkowa : 93,13 g/mol 
Nr CAS : 62-53-3 
Nr WE : 200-539-3 
Nr Indeksu : 612-008-00-7 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Anilina 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
 

62-53-3 
200-539-3 
612-008-00-7 
 

Acute Tox. 3; Eye Dam. 1; 
Skin Sens. 1; Muta. 2; Carc. 2; 
STOT RE 1; Aquatic Acute 1; 
Aquatic Chronic 1; H301 + 
H311 + H331, H317, H318, 
H341, H351, H372, H410 

<= 100 % 
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Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Anilina 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
 

62-53-3 
200-539-3 
612-008-00-7 
 

T, N, Carc.Cat.3, Mut.Cat.3, 
R23/24/25 - R40 - R41 - R43 - 
R48/23/24/25 - R68 - R50 

<= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do szpitala. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tlenki węgla, Tlenki azotu (NOx) 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony strumień wody. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Stosować ochronę układu oddechowego. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą 
wentylację. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Nie dopuścić 
do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się 
w nisko położonych przestrzeniach. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 
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6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zebrać wyciek elektrobezpiecznym urządzeniem ssącym lub zmieść na mokro i umieścić w zbiorniku do 
utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Przechować w odpowiednich, 
zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par lub mgieł. 
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia 
się ładunku elektrostatycznego. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo 
dla uniknięcia wycieków.  

Używać w atmosferze obojętnego gazu Chronić przed wilgocią. Substancja wrażliwa na światło.  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Niepalne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne 
materiały niebezpieczne 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS Wartość Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Anilina 62-53-3 NDSch 3,8 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  NDS 1,9 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu 
produktu. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Szczelne gogle.  Osłona twarzy (minimum 20 cm). Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
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powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: kauczuk butylowy 
Minimalna grubość: 0,3 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Lateks naturalny/chloropren 
Minimalna grubość: 0,6 mm 
czas wytrzymałości: 90 min 
Materiał zbadano:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze 
używać maski na całą twarz z wkładami typu "multi-purpose combination" (USA) lub typu ABEK 
(EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciecz 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH 8,8 w 36 g/l w 20 °C 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -6 °C - lit. 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

184 °C - lit. 

g) Temperatura zapłonu 70 °C - zamknięty tygiel 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, Brak dostępnych danych 
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gazu) 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Górna granica wybuchowości: 23 %(V) 
Dolna granica wybuchowości: 1,3 %(V) 

k) Prężność par 0,49 hPa w 20 °C 
0,8 hPa w 20 °C 

l) Gęstość par 3,22 - (Powietrze = 1.0) 

m) Gęstość względna 1,022 g/cm3 w 25 °C 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

rozpuszczalny 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

log Pow: 0,91 

p) Temperatura 
samozapłonu 

Brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu 190 °C -  

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Napięcia 
powierzchniowego 

42,12 mN/m w 25 °C 

 Względna gęstość 
oparów 

3,22 - (Powietrze = 1.0) 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Ciepło, ogień i iskry. 

10.5 Materiały niezgodne 
Utleniacze, Żelazo i sole żelaza., Cynk 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - 250 mg/kg 
 
LC50 Wdychanie - Mysz - 4 h - 248 ppm 
 
LD50 Skórnie - Królik - 836 mg/kg 
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Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik 
Wynik: Brak podrażnienia skóry 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - Królik 
Wynik: Poważne podrażnienie oczu 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Doświadczenia laboratoryjne wykazały działanie mutagenne. 
Badania in vitro wykazały skutki mutagenne 
 
Rakotwórczość 

Ten produkt stanowi lub zawiera składnik opisany jako potencjalnie rakotwórczy na podstawie klasyfikacji 
IARC, ACGIH, NTP, lub EPA. 

Ograniczone dowody rakotwórczości w badaniach na zwierzętach 

 

IARC: 3 - Grupa 3: Czynnik nie może być klasyfikowany pod względem działania rakotwórczego dla 
ludzi (Anilina) 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie. - Krew 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: BW6650000 
 
Absorpcja w ciele prowadzi do tworzenie methemoglobiny, która w dostatecznym stężeniu powoduje 
sinicę. Początek może być opóźniony o 2  do 4 godzin lub dłużej., Sinica, Ból głowy, Wymioty, Mdłości, 
Brak koordynacji ruchów., zmęczenie, Zawroty głowy, Senność, Dezorientacja., Osłabienie, Utrata 
przytomności, Objawy mogą być opóźnione. 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) - 10,6 mg/l  - 96,0 h 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 80 - 380 mg/l  - 48 h 

 
 próba półstatyczna EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 0,16 mg/l  - 48 h 
 
Toksyczność dla alg EC50 - SELENASTRUM - 19 mg/l  - 72 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność tlenowy(e)  - Czas ekspozycji 30 d 

Wynik: 90 % - Łatwo biodegradowalny.  
 (Dyrektywa ds. testów 301D OECD) 
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12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Ten materiał palny można spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i 
skruber. Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1547 IMDG: 1547 IATA: 1547 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  ANILINA 
IMDG:  ANILINE 
IATA:  Aniline 
 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: tak IMDG Marine pollutant: yes IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

Acute Tox. Toksyczność ostra 
Aquatic Acute Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego 
Aquatic Chronic Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego 
Carc. Rakotwórczość 
Eye Dam. Poważne uszkodzenie oczu  
H301 Działa toksycznie po połknięciu. 
H301 + H311 + 
H331 

Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwiewdychania 

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. 
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

N Produkt niebezpieczny dla środowiska  
T Produkt toksyczny  
R23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.  
R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.  
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.  
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.  
R48/23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; 

stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.  
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.  
R68 Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.  
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Dalsze informacje 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 

 



 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
spółki/przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Bezwodnik octowy

Numer artykułu 4483

Numer rejestracji (REACH) 01-2119486470-36-xxxx

Nr. indeksowy 607-008-00-9

Numer WE 203-564-8

Numer CAS 108-24-7

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę
charakterystyki

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Numer telefonu alarmowego

Nazwa Ulica Kod
pocztowy/miejsco-

wość

Telefon Strona www

Instytut Medycyny
Pracy

Centrum Informacji
Toksykologicznej

Łódź 42 631 47 24  (Fax: 42
657 42 95)

http://www.imp.lodz.p
l/

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112 .

1.5 Importer
Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Ul. Kasprzaka 44/52
01-224  Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 631 16 27.
Fax:
Strona www: www.linegal.pl

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Bezwodnik octowy  ≥99 % do syntezy

numer artykułu: 4483
Wersja: 2.0 pl
Zastępuje wersję z: 21.08.2015
Wersja: (1)

data sporządzenia: 21.08.2015
Aktualizacja: 24.01.2018
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 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS

Sekcja Klasa zagrożenia Klasa i kategoria za-
grożenia

Zwrot
wskazu-
jący ro-
dzaj za-

grożenia

2.6 substancja ciekła łatwopalna (Flam. Liq. 3) H226

3.1O toksyczność ostra (droga pokarmowa) (Acute Tox. 4) H302

3.1I toksyczność ostra (przez drogi oddechowe) (Acute Tox. 4) H332

3.2 działanie żrące/podrażniające na skórę (Skin Corr. 1B) H314

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło
ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy

  

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Palenie wzbronione.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą za-

nieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka mi-

nut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynu-
ować płukanie.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Bezwodnik octowy  ≥99 % do syntezy

numer artykułu: 4483

Polska (pl) Strona 2 / 19



Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Symbol(-e)

  
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłu-

kać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontakto-

we, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

2.3 Inne zagrożenia
Nie ma dodatkowych informacji.

 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1 Substancje

Nazwa substancji Bezwodnik octowy

Nr. indeksowy 607-008-00-9

Numer rejestracji (REACH) 01-2119486470-36-xxxx

Numer WE 203-564-8

Numer CAS 108-24-7

Wzór cząsteczkowy C4H6O3

Masa cząsteczkowa 102,1 g/mol

 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Samoochrona udzielających pierwszej pomocy.

Po narażeniu przez drogi oddechowe
Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakich-
kolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

Po kontakcie ze skórą
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Po kontakcie z oczami
W przypadku przedostania się do oczu natychmiast przemywać przez 10 do 15 minut przy otwartej
powiece bieżącą wodą i udać się do okulisty. Chronić nieuszkodzone oko.
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Po narażeniu przez przewód pokarmowy
Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Przepłukać usta wodą (tylko, gdy osoba jest przy-
tomna). Natychmiast wezwać lekarza. W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo perforacji
przewodu pokarmowego i żołądka (silne działanie żrące). Skontaktować się z lekarzem.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Jeśli nastąpił kontakt z oczami: Może spowodować utratę wzroku,
W następstwie kontaktu ze skórą: Działanie żrące,
Po połknięciu: Wymioty, Ból brzucha, Perforacja żołądka,
Po wdechu: Kaszel, ból, krztuszenie i trudności w oddychaniu, Różne stopnie uszkodzenia płuc,
Obrzęk płuc

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

 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze
Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia
rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2)

Niewłaściwe środki gaśnicze
silny strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Palny. Pary są cięższe od powietrza, rozprzestrzeniają się przy podłożu i tworzą z powietrzem miesza-
niny wybuchowe. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Produkty spalania stwarzające zagrożenie
Podczas pożaru mogą powstawać: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2)

5.3 Informacje dla straży pożarnej
Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomicz-
ny aparat oddechowy. Należy nosić specjalistyczną odzież ochronną przeciwko zagrożeniom chemicz-
nym.

 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym osobiste wyposażenie ochronne, o których mo-
wa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży. Unikać kontaktu
ze skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikanie źródła zapłonu.
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6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Właściwości wybu-
chowe.

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

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku
Przykrywanie kanalizacji.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny śro-
dek wiążący).

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne:
zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnienie wystarczającej wentylacji. Stosować wyciąg (laboratorium). Zachować ostrożność w trak-
cie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyścić.

• Zapobieganie powstawania pożaru, a także tworzenia się aerozolu i pyłu

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy
Myć ręce przed przerwami w pracy i na jej zakończenie. Nie przechowywać razem z żywnością, napo-
jami i paszami dla zwierząt. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Niezgodne substancje lub mieszaniny
Obserwować zgodność przechowywania.

Uwzględnienie innych zaleceń
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

• Wymagania  dotyczące wentylacji
Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.
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• Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura przechowywania: 15 – 25 °C.

7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe
Nie istnieją żadne informacje.

 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku
pracy)

Pań-
stwo

Nazwa czynnika Nr. CAS Adno-
tacja

Identyfi-
kator

NDS
8go-
dz.
[pp
m]

NDS
8godz.
[mg/m

³]

NDS
Ch
[pp
m]

NDSCh
[mg/m

³]

Źródło

PL bezwodnik octowy 108-24-7 NDS 10 20 Dz.U. -
2016

Adnotacja
NDS 8godz. Średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu

podstawowego równego osiem godzin, jako czasowa średnia ważona
NDSCh Dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia: wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno

mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu, jeżeli nie postanowiono inaczej

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

• wartości dla ludzkiego zdrowia

Parametr do-
celowy

Poziom pro-
gowy

Cel ochrony, dro-
ga narażenia

Używane w Czas narażenia

DNEL 12,6 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) ostre - skutki lokalne

DNEL 4,2 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki lokalne

DNEL 4,2 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki ogólno-
ustrojowe

• wartości dla środowiska

Parametr
docelowy

Poziom progowy Kompartyment środowiska Czas narażenia

PNEC 30,58 mg/l woda uwalnianie okresowe

PNEC 3,058 mg/l woda słodka krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 0,306 mg/l woda morska krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 115 mg/l instalacja oczyszczania ścieków (STP) krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 11,36 mg/kg osad słodkowodny krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 1,136 mg/kg osad morski krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)
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Parametr
docelowy

Poziom progowy Kompartyment środowiska Czas narażenia

PNEC 0,47 mg/kg gleba krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualny sprzęt ochronny)

Ochrona oczu/twarzy

Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi. Stosować ochronę twarzy.

Ochrona skóry

• ochrona rąk
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN
374. Przed użyciem sprawdzić szczelność/nieprzemakalność. Do szczególnych celów, zaleca się spraw-
dzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rę-
kawic.

•  rodzaj materiału
Kauczuk butylowy

• grubość materiału
0,5 mm

• czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6)

• inne środki ochrony
Robić przerwy w pracy w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy
ochronne).

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgieł. Typ: A (przed gazami
organicznymi i parami o temp. wrzenia> 65 °C, kod koloru: Brązowy).

Kontrola narażenia środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.
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 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny ciekły (płyn)

Kolor bezbarwny

Zapach kłujący

Próg zapachu Brak danych

Inne parametry fizyczne i chemiczne

wartość pH  3 (10 g/l, 20 °C)

Temperatura topnienia/krzepnięcia -73 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

 139,5 °C przy 101,3 kPa

Temperatura zapłonu 49 °C

Szybkość parowania brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) nie istotne (płyn)

Granica wybuchowości

• dolna granica wybuchowości (DGW) 2 vol%

• górna granica wybuchowości (LEU) 10 vol%

Granice wybuchowości chmur pyłowych nie istotne

Prężność par 10 kPa przy 75,1 °C

Gęstość 1,08 g/cm³ przy 20 °C

Gęstość par 3,53 (powietrze = 1)

Gęstość nasypowa Nie ma zastosowania

Gęstość względna Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie brak danych

Współczynnik podziału

n-oktanol/woda (log KOW) -0,577 (wartość pH: 7, 25 °C) (ECHA)

Węgiel organiczny w glebie/wodzie (log KOC) 0,146 (ECHA)

Temperatura samozapłonu 330 °C - (DIN 51794)

Temperatura rozkładu brak danych
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Lepkość

• lepkość dynamiczna 0,91 mPa s przy 20 °C

Właściwości wybuchowe nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy

Właściwości utleniające żadne

9.2 Inne informacje

Napięcie powierzchniowe 31,93 mN/m (25 °C)

Klasa temperatury (UE, wg ATEX) T2 (Maximum permissible surface temperature
on the equipment: 300°C)

 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność

Ryzyko zapalenia.  Przy podgrzewaniu: Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

10.2 Stabilność chemiczna
Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Gwałtowne reakcje z: Alkalia (ługi), skoncentrowany, Nadchlorany, Nadmanganian, Kwas azotowy, Sil-
ny utleniacz, Woda, Nadtlenek wodoru

10.4 Warunki, których należy unikać
Nie są znane żadne szczególne warunki, których powinno się unikać.

10.5 Materiały niezgodne
żelazo, miedź

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.

 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Droga narażenia Parametr docelo-
wy

Wartość Gatunek Źródło

droga pokarmowa LD50 630 mg/kg szczur wędrowny ECHA

Działania żrące/podrażniające
Powoduje poważne oparzenia.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
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Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

Podsumowanie oceny właściwości CMR
Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający
toksycznie na rozrodczość

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie jednorazowe).

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne
Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie).

Zagrożenie spowodowane aspiracją
Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

• W przypadku połknięcia
W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka (sil-
ne działanie żrące)

• W przypadku dostania się do oczu
powoduje oparzenia, Powoduje poważne uszkodzenie oczu, może spowodować utratę wzroku

• W przypadku dostania się do dróg oddechowych
kaszel, ból, krztuszenie i trudności w oddychaniu, obrzęk płuc

• W przypadku dostania się na skórę
powoduje poważne oparzenia, opóźnia gojenie się ran

Inne informacje
Żadne

 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność

zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego.

Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra)

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara-
żenia

LC50 >1.000 mg/l ryba ECHA 96 h

EC50 >1.000 mg/l bezkręgowce wodne ECHA 48 h

ErC50 >1.000 mg/l alga ECHA 72 h

Toksyczność dla środowiska wodnego (przewlekła)
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Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara-
żenia

NOEC 1.150 mg/l mikroorganizmy ECHA 16 h

12.2 Proces rozkładu
Substancja łatwo ulega biodegradacji.
Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen): 1,254 mg/mg
Theoretical Carbon Dioxide (teoretyczny ditlenek węgla): 1,724 mg/mg

Proces Tempo degradacji Czas

biotyczny/abiotyczny >95 % 5 d

12.3 Zdolność do bioakumulacji
Gromadzi się nieznacznie w organizmach.

n-oktanol/woda (log KOW) -0,577 (wartość pH: 7, 25 °C)

BCF 3,16 (ECHA)

12.4 Mobilność w glebie

Stała prawa Henry'ego 0,817 Pa m³/mol przy 25 °C

Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla
organicznego

0,146

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Dane nie są dostępne.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Dane nie są dostępne.

 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miej-
scowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.
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Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów
Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z
rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i proce-
sów.

13.3 Uwagi
Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejsco-
we lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe
lub regionalne.

 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ) 1715

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN BEZWODNIK OCTOWY

Niebezpieczne składniki Bezwodnik octowy

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 8 (materiały żrące)

14.4 Grupa pakowania II (substancje o średnim ryzyku)

14.5 Zagrożenia dla środowiska żadne (nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zgodnie z
przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych)

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przepisy dot. towarów niebezpiecznych (ADR) powinny być przestrzegane na terenie zakładu.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

• Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym
(ADR/RID/ADN)

Numer UN (numer ONZ) 1715

Prawidłowa nazwa przewozowa BEZWODNIK OCTOWY

Zapisy w dokumencie przewozowym UN1715, BEZWODNIK OCTOWY, 8 (3), II, (D/E)

Klasa 8

Kod klasyfikacji CF1

Grupa pakowania II

Etykieta(-y) niebezpieczeństwa 8+3

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Bezwodnik octowy  ≥99 % do syntezy

numer artykułu: 4483
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Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 L

Kategoria transportowa (KT) 2

Kod ograniczeń przewozu przez tunele D/E

Numer rozpoznawczy zagrożenia 83

• Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Numer UN (numer ONZ) 1715

Prawidłowa nazwa przewozowa ACETIC ANHYDRIDE

Dane w deklaracji nadawcy UN1715, BEZWODNIK OCTOWY, 8 (3), II, 49°C c.c.

Klasa 8

Zagrożenie(-a) dodatkowe 3

Zanieczyszczenie morza -

Grupa pakowania II

Etykieta(-y) niebezpieczeństwa 8+3

 

Przepisy szczególne (PS) -

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 L

EmS F-E, S-C

Kategoria pakowania A

Grupa segregacji 1 - Kwasy

• Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)

Numer UN (numer ONZ) 1715

Prawidłowa nazwa przewozowa Bezwodnik octowy

Dane w deklaracji nadawcy UN1715, Bezwodnik octowy, 8 (3), II

Klasa 8

Zagrożenie(-a) dodatkowe 3

Grupa pakowania II

Etykieta(-y) niebezpieczeństwa 8+3

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Bezwodnik octowy  ≥99 % do syntezy

numer artykułu: 4483
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Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 0,5 L

 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

• Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)
Nie wymieniony.

• Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Nie wymieniony.

• Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
Nie wymieniony.

• Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII

Nazwa substancji Nr. CAS Wt% Rodzaj rejestracji Nr.

Bezwodnik octowy 100 1907/2006/EC  załącznik XVII 3

Bezwodnik octowy 100 1907/2006/EC  załącznik XVII 40

• Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)
nie wymieniony

• Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroże-
nia

Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z
zastosowaniem wymogów dotyczących
zakładów o zwiększonym i o dużym ry-

zyku

No-
tatki

P5c ciecze łatwopalne (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Adnotacja
51) Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjęte P5a i P5b

• Ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników
organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów
(Dyrektywa Deco-Paint 2004/42/WE)

Zawartość LZO 100 %

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Bezwodnik octowy  ≥99 % do syntezy

numer artykułu: 4483
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• Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (LZO, 2010/75/UE)

Zawartość LZO 100 %

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II
nie wymieniony

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
nie wymieniony

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej
nie wymieniony

Wykazy krajowe
Substancja jest wymieniona w następujących wykazach krajowych:

Państwo Wykazy krajowe Status

AU AICS substancja jest wymieniona

CA DSL substancja jest wymieniona

CN IECSC substancja jest wymieniona

EU ECSI substancja jest wymieniona

EU REACH Reg. substancja jest wymieniona

JP CSCL-ENCS substancja jest wymieniona

KR KECI substancja jest wymieniona

MX INSQ substancja jest wymieniona

NZ NZIoC substancja jest wymieniona

PH PICCS substancja jest wymieniona

TR CICR substancja jest wymieniona

TW TCSI substancja jest wymieniona

US TSCA substancja jest wymieniona

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Bezwodnik octowy  ≥99 % do syntezy

numer artykułu: 4483
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15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji.

 SEKCJA 16: Inne informacje
16.1 Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Sekcja Były wpis (tekst/wartość) Aktualny wpis (tekst/wartość) Istot-
ne dla
bezpie-
czeń-
stwa

2.2 Piktogramy:
zmiana na liście (tabela)

tak

2.2 Oznakowanie opakowań, których zawartość nie
przekracza 125 ml:
zmiana na liście (tabela)

tak

8.1 Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
(najwyższe dopuszczalne stężenia w środowi-
sku pracy):
zmiana na liście (tabela)

tak

8.1 • wartości dla ludzkiego zdrowia:
zmiana na liście (tabela)

tak

8.1 • wartości dla środowiska:
zmiana na liście (tabela)

tak

14.2 Niebezpieczne składniki:
Sole kwasu szczawiowego

Niebezpieczne składniki:
Bezwodnik octowy

tak

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
class 8 hazard - corrosive substances

tak

14.8 Zapisy w dokumencie przewozowym:
UN1715, BEZWODNIK OCTOWY, (Sole kwasu
szczawiowego), 8 (3), II, (D/E)

Zapisy w dokumencie przewozowym:
UN1715, BEZWODNIK OCTOWY, 8 (3), II, (D/E)

tak

14.8 Dane w deklaracji nadawcy:
UN1715, BEZWODNIK OCTOWY, (Sole kwasu
szczawiowego), 8 (3), II, 49°C c.c.

Dane w deklaracji nadawcy:
UN1715, BEZWODNIK OCTOWY, 8 (3), II, 49°C
c.c.

tak

14.8 Zanieczyszczenie morza:
-

tak

14.8 • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywil-
nego (ICAO-IATA/DGR)

tak

14.8 Numer UN (numer ONZ):
1715

tak

14.8 Prawidłowa nazwa przewozowa:
Bezwodnik octowy

tak

14.8 Dane w deklaracji nadawcy:
UN1715, Bezwodnik octowy, 8 (3), II

tak

14.8 Klasa:
8

tak

14.8 Zagrożenie(-a) dodatkowe:
3

tak

14.8 Grupa pakowania:
II

tak

14.8 Etykieta(-y) niebezpieczeństwa:
8+3

tak

14.8 Etykieta(-y) niebezpieczeństwa:
zmiana na liście (tabela)

tak

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Bezwodnik octowy  ≥99 % do syntezy
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Sekcja Były wpis (tekst/wartość) Aktualny wpis (tekst/wartość) Istot-
ne dla
bezpie-
czeń-
stwa

14.8 Ilości wyłączone (EQ):
E2

tak

14.8 Ilości ograniczone (LQ):
0,5 L

tak

Skróty i akronimy

Skr. Opisy użytych skrótów

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych droga-
mi śródlądowymi)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro-
pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

BCF bioconcentration factor (współczynnik biokoncentracji)

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych)

CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość

DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, zob. IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujący minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujący zmian)

Dz.U. - 2016 Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2016.944)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o
znaczeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys-
tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych

IATA International Air Transport Association (zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów niebezpiecz-
nych dla transportu lotniczego)

ICAO International Civil Aviation Organization (międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych)

LZO lotne związki organiczne

MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine
Pollutant")

NDS najwyższe dopuszczalne stężenie

NDS 8godz. najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NLP No-Longer Polymer (już nie polimer)

nr. indekso-
wy

numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1272/2008

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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Skr. Opisy użytych skrótów

PBT Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku)

ppm parts per million (cząsteczki (części) na milion)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo-
leń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumula-
cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015,

poz.675)
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy-
rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicz-
nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)

- OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)

- OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższy-
ch dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z
dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
późn. zm.)

- 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. z 2005 r. nr 11,
poz. 86 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
- USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.

U. z 2013 r. poz. 888.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej-

sc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających sub-
stancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów nie-
bezpiecznych dla transportu lotniczego)

- Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Bezwodnik octowy  ≥99 % do syntezy
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Kod Tekst

H226 łatwopalna ciecz i pary

H302 działa szkodliwie po połknięciu

H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H332 działa szkodliwie w następstwie wdychania

Zastrzeżenie
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia
się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazy-
nowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli pro-
dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu
ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.5 Przejrzano dnia 19.06.2014 

Wydrukowano dnia 10.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Brom 

 
Numer produktu : 470864 
Marka : Aldrich 
Nr Indeksu : 035-001-00-5 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 7726-95-6 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Toksyczność ostra, Wdychanie (Kategoria 2), H330 
Działanie żrące na skórę (Kategoria 1A), H314 
Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego (Kategoria 1), H400 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
T+ Produkt bardzo toksyczny R26 
C Produkt żrący R35 
N Produkt niebezpieczny dla 

środowiska 
R50 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 
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Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H330 Wdychanie grozi śmiercią. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę 

twarzy. 
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 
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 lub lekarzem. 
 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia - żaden 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Wzór chemiczny : Br2  

Masa cząsteczkowa : 159,81 g/mol 
Nr CAS : 7726-95-6 
Nr WE : 231-778-1 
Nr Indeksu : 035-001-00-5 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Brom 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
 

7726-95-6 
231-778-1 
035-001-00-5 
 

Acute Tox. 2; Skin Corr. 1A; 
Aquatic Acute 1; H314, H330, 
H400 

<= 100 % 

 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Brom 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
 

7726-95-6 
231-778-1 
035-001-00-5 
 

T+, C, N, R26 - R35 - R50 <= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 
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W przypadku kontaktu ze skórą 
Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zabrać poszkodowanego 
niezwłocznie do szpitala. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Gazowy bromowodór 
W warunkach pożaru może nastąpić wybuch pojemnika. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Może intensyfikować pożar; utleniacz. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Stosować ochronę układu oddechowego. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą 
wentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny i unieszkodliwić jako niebezpieczny odpad. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par lub mgieł. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo 
dla uniknięcia wycieków.  

Nie przechowywać w polietylenowych pojemnikach. Zachować ostrożność w trakcie otwierania i 
manipulacji z pojemnikiem.  



 

Aldrich - 470864  Strona 4  z  9 

 

 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS Wartość Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Brom 7726-95-6 NDSch 1,4 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  TWA 0,1 ppm  
0,7 mg/m3 

Europejskich, indykatywnych 
dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego 

 Uwagi Indykatywny 

  NDS 0,7 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu 
produktu. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochronę oczu lub twarzy 
Szczelne gogle.  Osłona twarzy (minimum 20 cm). Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochronę skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Guma fluorowana 
Minimalna grubość: 0,7 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Guma fluorowana 
Minimalna grubość: 0,7 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
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BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochronę dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze użyć 
maski na całą twarz z wkładem typu "multi--purpose combination" (USA) lub typu AXBEK 
(EN14387) jako dodatkowego  zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym  środkiem ochronnym zastosować maskę na całą twarz z doprowadzeniem  powietrza. 
Używać maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciecz 
Barwa: brązowy 

b) Zapach duszący 

c) Próg zapachu brak dostępnych danych 

d) pH brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -7,2 °C 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

58,8 °C 

g) Temperatura zapłonu brak dostępnych danych  

h) Szybkość parowania brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

brak dostępnych danych 

k) Prężność par 233 hPa w 20 °C 
895 hPa w 55 °C 
301,307 hPa w 25 °C 

l) Gęstość par 5,52 - (Powietrze = 1.0) 

m) Gęstość względna brak dostępnych danych 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

36,5 g/l w 20 °C 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu brak dostępnych danych 

r) Lepkość 1 mm2/s w 20 °C -  



 

Aldrich - 470864  Strona 6  z  9 

 

 

s) Właściwości 
wybuchowe 

brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Względna gęstość 
oparów 

5,52 - (Powietrze = 1.0) 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
brak dostępnych danych 

10.5 Materiały niezgodne 
Reduktory, Metale alkaliczne, Sproszkowane metale, Glin, Stal nierdzewna, Żelazo, Miedź, Substancje 
organiczne, Brom atakuje pewne typy tworzyw sztucznych, gumę i powłoki, Aldehydy, Ketony, 
sproszkowany arsen, Aminy, Amidy, fenole, Alkohol, reaguje gwałtownie z:, Amoniak, Azydki, Ozon 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - szczur - 2.600 mg/kg 
 
Wdychanie: brak dostępnych danych 

Działanie żrące/drażniące na skórę 
brak dostępnych danych 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
brak dostępnych danych 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
analiza in vitro 
S. typhimurium  
Wynik: negatywny 
 
 
mysz - samce i samice 
Wynik: negatywny 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

brak dostępnych danych 
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Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: EF9100000 
 
odczucie pieczenia, Kaszel, sapanie, zapalenie krtani, Skrócenie oddech, Ból głowy, Mdłości, Wymioty, 
Sinica, Działanie sercowo-naczyniowe., Zaburzenia oddechowe, Łzawienie, Krwotok z nosa, Zawroty 
głowy, Podrażnienie, utratę łaknienia, ból stawów, Ból brzucha, Mdłości, chrypkę 
 
Wątroba - Nieregularności - W oparciu o dowody u ludzi 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

LC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 1 mg/l  - 48 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
brak dostępnych danych 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ocena PBT/vPvB jest niedostępna, ponieważ nie wymaga się/nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
chemicznego 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1744 IMDG: 1744 IATA: 1744 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  BROM 
IMDG:  BROMINE 
IATA:  Bromine 
Passenger Aircraft: Not permitted for transport 
Cargo Aircraft: Not permitted for transport 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 8 (6.1) IMDG: 8 (6.1) IATA: 8 (6.1) 
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14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: I IMDG: I IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: tak IMDG Marine pollutant: yes IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

Acute Tox. Toksyczność ostra 
Aquatic Acute Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
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H330 Wdychanie grozi śmiercią.  
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Skin Corr. Działanie żrące na skórę 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

C Produkt żrący  
N Produkt niebezpieczny dla środowiska  
T+ Produkt bardzo toksyczny  
R26 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.  
R35 Powoduje poważne oparzenia.  
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.  

Dalsze informacje 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 8.2 Aktualizacja 28.06.2016 

Wydrukowano dnia 13.12.2016 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Dichlorometan 

 
Numer produktu : 270997 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr Indeksu : 602-004-00-3 
Nr REACH : 01-2119480404-41-XXXX 

Nr CAS : 75-09-2 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

 +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Drażniące na skórę (Kategoria 2), H315 
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), H319 
Rakotwórczość (Kategoria 2), H351 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (Kategoria 3), Centralny układ 
nerwowy, H336 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (Kategoria 3), Układ oddechowy, H335 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie, Doustnie (Kategoria 2), Wątroba, Krew, 
H373 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie, Wdychanie (Kategoria 2), Centralny 
układ nerwowy, H373 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 
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Hasło ostrzegawcze Uwaga 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (Wątroba, Krew) poprzez 

długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (Centralny układ nerwowy) 

poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę 

twarzy. 
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. 

 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Synonimy : Methylene chloride 

DCM 
 

Wzór chemiczny : CH2Cl2 

Masa cząsteczkowa : 84,93 g/mol 
Nr CAS : 75-09-2 
Nr WE : 200-838-9 
Nr Indeksu : 602-004-00-3 
Numer rejestracji : 01-2119480404-41-XXXX 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Chlorek metylenu 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
 

75-09-2 
200-838-9 
602-004-00-3 
 

Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Carc. 
2; STOT SE 3; STOT RE 2; 
H315, H319, H351, H336, 
H335, H373, H373 

<= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 
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W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak dostępnych danych 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą wentylację. 
Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny i unieszkodliwić jako niebezpieczny odpad. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par lub mgieł. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo 
dla uniknięcia wycieków.  
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Substancja wrażliwa na ciepło. Stosować i przechowywać w atmosferze gazu obojetnego.  

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS WartośćDro
ga 
narażenia 

Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Chlorek metylenu 75-09-2 NDS 88 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

Zakres stosowania Droga 
narażenia 

Działanie na zdrowie Wartość 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki układowe 706 mg/m3 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 353 mg/m3 

Pracownicy Kontakt przez 
skórę 

Długotrwałe - skutki układowe 4750mg/kg masy 
ciała/d 

Konsumenci Połknięcie Długotrwałe - skutki układowe 0,06mg/kg masy 
ciała/d 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 88,3 mg/m3 

Konsumenci Kontakt przez 
skórę 

Długotrwałe - skutki układowe 2395mg/kg masy 
ciała/d 

Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki układowe 353 mg/m3 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) 

Pomieszczenie Wartość 

Gleba 0,583 mg/kg 

Woda morska 0,194 mg/l 

Woda słodka 0,54 mg/l 

Osad morski 1,61 mg/kg 

Osad wody słodkiej 4,47 mg/kg 

Zakładowa oczyszczalnia ścieków 26 mg/l 

Okresowe uwalnianie do wody 0,27 mg/l 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166 Do ochrony oczu stosować sprzęt 
atestowany zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 



 

Sigma-Aldrich - 270997  Strona 5  z  15 

 

 

Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Guma fluorowana 
Minimalna grubość: 0,7 mm 
czas wytrzymałości: 148 min 
Materiał zbadano:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze użyć 
maski na całą twarz z wkładem typu "multi--purpose combination" (USA) lub typu AXBEK 
(EN14387) jako dodatkowego  zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym  środkiem ochronnym zastosować maskę na całą twarz z doprowadzeniem  powietrza. 
Używać maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciecz 
Barwa: bezbarwny 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH Brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -97 °C 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

39,8 - 40 °C 

g) Temperatura zapłonu Brak dostępnych danych 

h) Szybkość parowania 0,71 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Górna granica wybuchowości: 19 %(V) 
Dolna granica wybuchowości: 12 %(V) 

k) Prężność par 470,9 hPa w 20,0 °C 

l) Gęstość par 2,93 - (Powietrze = 1.0) 
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m) Gęstość względna Brak dostępnych danych 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

slabo rozpuszczalny 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

log Pow: 1,25 

p) Temperatura 
samozapłonu 

556,1 °C 
662,0 °C 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Względna gęstość 
oparów 

2,93 - (Powietrze = 1.0) 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 
Zawiera następujące stabilizatory: 
2-Metylo-2-buten (>0,005 - <0,015 %) 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Ciepło, ogień i iskry. Wystawienie na działanie światła słonecznego. 

10.5 Materiały niezgodne 
Metale alkaliczne, Glin, Silne utleniacze, Zasady, Aminy, Magnez, Silne kwasy i silne zasady, Związki 
winylowe 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru tworzą się niebezpieczne produkty rozkładu. - Tlenki węgla, Chlorowodór gazowy 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - > 2.000 mg/kg 
 
LC50 Wdychanie - Szczur - 52.000 mg/m3 
 
LD50 Skórnie - Szczur - > 2.000 mg/kg 
(Dyrektywa ds. testów 402 OECD) 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik 
Wynik: Działa drażniąco na skórę. - 24 h 
(Test Draize'go) 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - Królik 
Wynik: Działa drażniąco na oczy. - 24 h 
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(Test Draize'go) 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
 
Szczur 
Uszkodzenie DNA 
 
Rakotwórczość 

Rakotwórczość - Szczur - Wdychanie 
Działanie nowotworowe: Substancja rakotwórcza według kryteriów RTECS. Układ hormonalny: Guzy. 

Ograniczone dowody rakotwórczości w badaniach na zwierzętach 

Podejrzewany czynnik rakotwórczy dla ludzi 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Wdychanie - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. - 
Centralny układ nerwowy 
Doustnie - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. - 
Wątroba, Krew 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: PA8050000 
 
Dichlorometan jest metabolizowany w ciele wytwarzając monotlenek węgla,  który zwiększa i podtrzymuje 
poziom karboksyhemoglobiny we krwi, zmniejszając zdolność przenoszenia tlenu przez krew., W wysokich 
stężeniach wodór działa jako prosty czynnik duszący zastępując powietrze., działanie znieczulające, 
Trudności w oddychaniu, Ból głowy, Zawroty głowy, Długotrwały lub wielokrotny kontakt ze skórą może 
spowodować:, odtłuszczenie, Stan zapalny skóry, Kontakt z oczami może spowodować:, Zaczerwienienie, 
Nieostre widzenie, Wywołać łzawienie., Efekty spożycia mogą obejmować:, Dolegliwości jelitowo-
żołądkowe, Depresja centralnego systemu nerwowego, Parestezję., Senność, Konwulsje, Zapalenie 
spojówek., Obrzęk płuc. Skutki mogą być opóźnione., Nieregularny oddech., Zaburzenia 
żołądkowe/jelitowe, Mdłości, Wymioty, Zwiększony poziom enzymów w wątrobie., Osłabienie, Ciężkie lub 
długotrwałe narażenie skóry może spowodować absorpcję szkodliwych ilości materiału., Ból brzucha 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Pimephales promelas (złota rybka) - 193,00 mg/l  - 96 h 
 
 NOEC - Cyprinodon variegatus (złota rybka) - 130 mg/l  - 96 h 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 1.682,00 mg/l  - 48 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność Wynik: < 26 % - Niełatwo biodegradowalny.  

 (Wytyczne OECD 301 C w sprawie prób) 
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12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Nie ulega bioakumulacji. 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1593 IMDG: 1593 IATA: 1593 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  DWUCHLOROMETAN 
IMDG:  DICHLOROMETHANE 
IATA:  Dichloromethane 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

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

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

Uprawnienie i/lub ograniczenia stosowania 
REACH - Ograniczenia dotyczące produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów 
(Załącznik XVII) 

 : Chlorek metylenu 
  

Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
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klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (/$/*_2ORG_REP_ORA/$/) poprzez 

długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową. 

Dalsze informacje 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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Załącznik: Scenariusz narażenia 

Zastosowania zidentyfikowane: 

Stosowanie: Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne substancje (stosowanie 
półproduktów) 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC19: Półprodukty 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 

ERC1: Produkcja substancji 

 

Stosowanie: Formulacja preparatów 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 10: Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) 

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC2: Formulacja preparatów 

 

Stosowanie: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które 
nie staną się częścią wyrobu 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC20: Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy 
PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 

ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną 
się częścią wyrobu 

 

Stosowanie: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

SU 3, SU 22, SU24: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci 
preparatów w obiektach przemysłowych, Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, 
szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło), Badania naukowo-rozwojowe 

PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC15: Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego 
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ERC4, ERC8a: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie 
staną się częścią wyrobu, Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji 
pomocniczych w systemach otwartych 

 

Stosowanie: Obróbka powierzchni 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach) 
PC1: Kleje, szczeliwa 

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC7: Napylanie przemysłowe 
PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie 

ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną 
się częścią wyrobu 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne 
substancje (stosowanie półproduktów) 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC19 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC1:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,00343 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,0248 mg/m³ 0 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,137 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 61,9 mg/m³ 0,175 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,0686 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 

Wdychanie 124 mg/m³ 0,351 
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wywiewnej 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 248 mg/m³ 0,703 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Formulacja preparatów 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 10 
Kategorie procesu : PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC2:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 124 mg/m³ 0,351 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,0686 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 248 mg/m³ 0,703 

PROC5 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 1,37 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC5 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 88,5 mg/m³ 0,251 

PROC8b ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 26,5 mg/m³ 0,075 

PROC8b ECETOC TRA Z miejscową Skórnie 1,37 mg/kg 0 
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wentylacją 
wywiewną 

masy ciała/d 

PROC9 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 70,8 mg/m³ 0,201 

PROC9 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w 
procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC20, PC21 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,0248 mg/m³ 0 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,00343 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 61,9 mg/m³ 0,175 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,137 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,0686 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 124 mg/m³ 0,351 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej Skórnie 0,686 mg/kg 0 
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wentylacji 
wywiewnej 

masy ciała/d 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 248 mg/m³ 0,703 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 22 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU 22, SU24 
Kategoria chemiczna produktu : PC21 
Kategorie procesu : PROC10, PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4, ERC8a:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 88,5 mg/m³ 0,251 

PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 2,74 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC15 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 0,0343 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC15 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 35,4 mg/m³ 0,1 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Obróbka powierzchni 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC35, PC1 
Kategorie procesu : PROC5, PROC7, PROC10, PROC13 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC5 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 1,37 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

PROC5 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 88,5 mg/m³ 0,251 

PROC7 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 4,29 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC7 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 88,5 mg/m³ 0,251 

PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 88,5 mg/m³ 0,251 

PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 2,74 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC13 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 88,5 mg/m³ 0,251 

PROC13 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 1,37 mg/kg 
masy ciała/d 

0 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.3 Przejrzano dnia 29.05.2014 

Wydrukowano dnia 13.12.2016 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Kwas acetylosalicylowy 

 
Numer produktu : A5376 
Marka : Sigma 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 50-78-2 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4), H302 
Drażniące na skórę (Kategoria 2), H315 
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), H319 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (Kategoria 3), H335 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
Xn Produkt szkodliwy R22, R36/37/38 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Uwaga 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
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H315 Działa drażniąco na skórę. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P261 Unikać wdychania pyłu. 
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. 

 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia - żaden 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Synonimy : ASA 

O-Acetylsalicylic acid 
2-Acetoxybenzoic acid 
Aspirin 
 

Wzór chemiczny : C9H8O4  

Masa cząsteczkowa : 180,16 g/mol 
Nr CAS : 50-78-2 
Nr WE : 200-064-1 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Kwas O-acetylosalicylowy 

 Nr CAS 
Nr WE 
 

50-78-2 
200-064-1 
 

Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye 
Irrit. 2; STOT SE 3; H302, 
H315, H319, H335 

<= 100 % 

 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Kwas O-acetylosalicylowy 

 Nr CAS 
Nr WE 
 

50-78-2 
200-064-1 
 

Xn, R22 - R36/37/38 <= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 
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W przypadku połknięcia 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tlenki węgla 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić 
wystarczającą wentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Unikać wdychania pyłu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zbierać i przygotować do usunięcia unikając rozpylania. Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać tworzenia pyłu i aerozolu. 
Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 
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8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochronę oczu lub twarzy 
okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166 Do ochrony oczu stosować sprzęt 
atestowany zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochronę skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochronę dróg oddechowych 
Przy narażeniu na uciążliwy pył stosować maskę z filtrem cząstek typu P95 (USA) lub typu P1 
(WE EN 143). Dla wyższego poziomu ochrony stosować maski z wkładami typu OV/AG/P99 
(USA) lub typu ABEK-P2 (WE EN 143). Używać maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim 
normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: krystaliczny 
Barwa: biały 

b) Zapach brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu brak dostępnych danych 

d) pH 3,5 w 2,5 g/l w 20 °C 



 

Sigma - A5376  Strona 5  z  8 

 

 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 134 - 136 °C - lit. 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

brak dostępnych danych 

g) Temperatura zapłonu 250 °C 

h) Szybkość parowania brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

brak dostępnych danych 

k) Prężność par brak dostępnych danych 

l) Gęstość par brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna brak dostępnych danych 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

brak dostępnych danych 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

log Pow: 1,19 

p) Temperatura 
samozapłonu 

brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu 140 °C -  

r) Lepkość brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Ciepło. Wystawienie na działanie światła. 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, Silne kwasy, Silne zasady 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - szczur - 1.500 mg/kg 
 
LD50 Śródotrzewnowo - szczur - 340 mg/kg 
 
LD50 Śródotrzewnowo - mysz - 167 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
brak dostępnych danych 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
brak dostępnych danych 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
brak dostępnych danych 

Nadmierne narażenie może spowodować zaburzenia rozrodczości, na podstawie testów na zwierzętach 
laboratoryjnych. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Wdychanie - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: VO0700000 
 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Leuciscus idus (Jaź) - > 1.000 mg/l  - 48 h 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

EC50 - Dafnia - > 100 mg/l  - 48 h 

 
Toksyczność dla bakterii LC50 - Bakterie - > 10.000 mg/l  - 48 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność  

Uwagi: Spodziewa się, że będzie ulegać biodegradacji 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
brak dostępnych danych 
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12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ocena PBT/vPvB jest niedostępna, ponieważ nie wymaga się/nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
chemicznego 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. 
Rozpuścić lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania 
chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
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ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

Acute Tox. Toksyczność ostra 
Eye Irrit. Działanie drażniące na oczy  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
Skin Irrit. Drażniące na skórę 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

Xn Produkt szkodliwy  
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.  
R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.  

Dalsze informacje 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 7.0 Aktualizacja 03.03.2016 

Wydrukowano dnia 09.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Kwas azotowy 

 
Numer produktu : 40230 
Marka : Aldrich 
Nr REACH : 01-2119487297-23-XXXX 

Nr CAS : 7697-37-2 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

 +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Substancje ciekłe utleniające (Kategoria 3), H272 
Substancje powodujące korozję metali (Kategoria 1), H290 
Działanie żrące na skórę (Kategoria 1A), H314 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

 

 
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. 
H290 Może powodować korozję metali. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, 
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otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. 
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych. 
P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę 

twarzy. 
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. 

P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć suchy proszek lub suchy piasek do gaszenia. 
 
Dodatkowe informacje o zagrożeniach (UE) 
EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe. 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.2 Mieszaniny 
Wzór chemiczny : HNO3 

Masa cząsteczkowa : 63,01 g/mol 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Kwas azotowy 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestracji 

7697-37-2 
231-714-2 
007-004-00-1 
01-2119487297-23-XXXX 

Ox. Liq. 2; Met. Corr. 1; Skin 
Corr. 1A; H272, H290, H314 
Stężenia graniczne: 

 >= 20 %: Skin Corr. 1A, 
H314; 5 - < 20 %: Skin Corr. 
1B, H314; 65 - < 99 %: Ox. 
Liq. 3, H272; >= 99 %: Ox. Liq. 
2, H272; 1 - < 3 %: Eye Irrit. 
2A, H319; 3 - < 5 %:  1, H318; 
>= 1 %: Met. Corr. 1, H290; 1 - 
< 5 %: Skin Irrit. 2, H315; 

>= 65 - < 70 % 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 
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W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak dostępnych danych 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony strumień wody. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Stosować ochronę układu oddechowego. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą 
wentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zebrać wyciek elektrobezpiecznym urządzeniem ssącym lub zmieść na mokro i umieścić w zbiorniku do 
utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać wdychania par lub mgieł. 
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Przechowywać z dala od ciepła i źródeł 
zapłonu. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo 
dla uniknięcia wycieków.  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Silnie utleniające materiały niebezpieczne 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS WartośćDro
ga 
narażenia 

Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Kwas azotowy 7697-37-2 STEL 1 ppm  
2,6 mg/m3 

Europejskich, indykatywnych 
dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego 

 Uwagi Indykatywny 

  NDS 1,4 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  NDSch 2,6 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

Zakres stosowania Droga 
narażenia 

Działanie na zdrowie Wartość 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki miejscowe 2,6 mg/m3 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 1,3 mg/m3 

Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki miejscowe 1,3 mg/m3 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 0,65 mg/m3 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Szczelne gogle.  Osłona twarzy (minimum 20 cm). Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Guma fluorowana 
Minimalna grubość: 0,7 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Lateks naturalny/chloropren 
Minimalna grubość: 0,6 mm 
czas wytrzymałości: 120 min 
Materiał zbadano:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Rozmiar M) 
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źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze 
używać maski na całą twarz z wkładami typu "multi-purpose combination" (USA) lub typu ABEK 
(EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciecz 
Barwa: bezbarwny 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH < 1,0 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Brak dostępnych danych 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

120,5 °C - lit. 

g) Temperatura zapłonu Brak dostępnych danych 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Brak dostępnych danych 

k) Prężność par 49 hPa w 50 °C 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna 1,400 g/cm3 w 25 °C 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

Brak dostępnych danych 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

Brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

Brak dostępnych danych 
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q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Brak dostępnych danych 

10.5 Materiały niezgodne 
Metale alkaliczne, Bezwodnik octowy, Substancje organiczne, Alkohole, Acetonitryl, Akrylonitryl 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
W przypadku pożaru tworzą się niebezpieczne produkty rozkładu. - Tlenki azotu (NOx) 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
Brak dostępnych danych 

Działanie żrące/drażniące na skórę 
Brak dostępnych danych 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Brak dostępnych danych 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 
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Informacje dodatkowe 
RTECS: brak dostępnych danych 
 
Materiał działa skrajnie niszcząco na tkankę błon śluzowych i górnych dróg oddechowych, oczy i skórę., 
skurcz, zapalenie i obrzęk krtani, skurcz, zapalenie i obrzęk oskrzeli, zapalenie płuc, obrzęk płuc, odczucie 
pieczenia, Kaszel, sapanie, zapalenie krtani, Skrócenie oddech, Ból głowy, Mdłości 
 
Wątroba - Nieregularności - W oparciu o dowody u ludzi (Kwas azotowy) 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
Brak dostępnych danych 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak dostępnych danych 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber, ale zachować 
nadzwyczajna ostrożność przy zapalaniu, ponieważ  ten materiał jest wysoce łatwopalny. Przekazać 
zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 2031 IMDG: 2031 IATA: 2031 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  KWAS AZOTOWY 
IMDG:  NITRIC ACID 
IATA:  Nitric acid 
Passenger Aircraft: Not permitted for transport 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 8 (5.1) IMDG: 8 (5.1) IATA: 8 (5.1) 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

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

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe. 
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. 
H290 Może powodować korozję metali. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
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Dalsze informacje 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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Załącznik: Scenariusz narażenia 

Zastosowania zidentyfikowane: 

Stosowanie: Stosowany jako półprodukt chemiczny 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC19: Półprodukty 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC1, ERC4, ERC6a: Produkcja substancji, Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w 
procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu, Zastosowanie przemysłowe, w wyniku 
którego powstają inne substancje (stosowanie półproduktów) 

 

Stosowanie: Formulacja preparatów 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 10: Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) 

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC2: Formulacja preparatów 

 

Stosowanie: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

SU1, SU 22: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, Zastosowania profesjonalne: domena publiczna 
(administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło) 

PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC15: Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego 

ERC8a, ERC8b: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w 
systemach otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji reagujących w 
systemach otwartych 

 

Stosowanie: Obróbka powierzchni 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
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obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach) 

PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie 

ERC7: Przemysłowe zastosowanie substancji w układach zamkniętych 

 

Stosowanie: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które 
nie staną się częścią wyrobu 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC20: Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy 

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC4, ERC6b: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie 
staną się częścią wyrobu, Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako półprodukt chemiczny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC19 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 

PROC8b, PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC1, ERC4, ERC6a:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 MEASE Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,001 mg/m³ 0,001 

PROC2 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,001 mg/m³ 0,001 

PROC3 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 
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PROC4 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,05 mg/m³ 0,038 

PROC5 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,055 mg/m³ 0,042 

PROC8a MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,05 mg/m³ 0,038 

PROC8b MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

PROC9 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Formulacja preparatów 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 10 
Kategorie procesu : PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 

PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC2:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC2 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,001 mg/m³ 0,001 

PROC3 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

PROC4 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,05 mg/m³ 0,038 

PROC5 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,055 mg/m³ 0,042 

PROC8a MEASE Z miejscową Wdychanie 0,05 mg/m³ 0,038 



 

Aldrich - 40230  Strona 13  z  15 

 

 

wentylacją 
wywiewną 

PROC8b MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

PROC9 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 22 
Sektory zastosowania końcowego : SU1, SU 22 
Kategoria chemiczna produktu : PC21 
Kategorie procesu : PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC8a, ERC8b:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC15 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Obróbka powierzchni 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC35 
Kategorie procesu : PROC10, PROC13 
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Kategorie uwalniania do środowiska : ERC7:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC10 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,05 mg/m³ 0,038 

PROC13 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w 
procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC20 
Kategorie procesu : PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4, ERC6b:  

2. Scenariusz narażenia 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC3 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

PROC4 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,05 mg/m³ 0,038 
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PROC8a MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,05 mg/m³ 0,038 

PROC8b MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

PROC9 MEASE Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,008 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 



 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/
przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Kwas octowy

Numer artykułu T179

Numer rejestracji (REACH) 01-2119475328-30-xxxx

Nr. indeksowy 607-002-00-6

Numer WE 200-580-7

Numer CAS 64-19-7

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna
cele laboratyjne i analityczne

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę
charakterystyki

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Numer telefonu alarmowego

Nazwa Ulica Kod pocztowy/
miejscowość

Telefon Strona www

Instytut Medycyny
Pracy

Centrum Informacji
Toksykologicznej

Łódź 42 631 47 24  (Fax: 42
657 42 95)

http://
www.imp.lodz.pl/

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112 .

1.5 Importer
Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Ul. Kasprzaka 44/52
01-224  Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 631 16 27.
Fax:
Strona www: www.linegal.pl

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN®  ≥95,9 %, p.a.

numer artykułu: T179
Wersja: 1.0 pl

data sporządzenia: 31.08.2018
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 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS

Sekcja Klasa zagrożenia Klasa i kategoria za-
grożenia

Zwrot
wskazu-
jący ro-
dzaj za-

grożenia

2.6 substancja ciekła łatwopalna (Flam. Liq. 3) H226

3.2 działanie żrące/podrażniające na skórę (Skin Corr. 1A) H314

3.3 poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (Eye Dam. 1) H318

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło
ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy

GHS02, GHS05

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą za-

nieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka mi-

nut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Symbol(-e)

 

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN®  ≥95,9 %, p.a.

numer artykułu: T179
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H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłu-

kać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontakto-

we, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

2.3 Inne zagrożenia
Nie ma dodatkowych informacji.

 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1 Substancje

Nazwa substancji Kwas octowy

Nr. indeksowy 607-002-00-6

Numer rejestracji (REACH) 01-2119475328-30-xxxx

Numer WE 200-580-7

Numer CAS 64-19-7

Wzór cząsteczkowy C2H4O2

Masa cząsteczkowa 60,05 g/mol

 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Samoochrona udzielających pierwszej pomocy.

Po narażeniu przez drogi oddechowe
Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakich-
kolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

Po kontakcie ze skórą
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Konieczna jest natychmiastowa po-
moc medyczna, tak aby nie doprowadzić do przewlekłego i ciężkiego gojenia się ran.

Po kontakcie z oczami
W przypadku przedostania się do oczu natychmiast przemywać przez 10 do 15 minut przy otwartej
powiece bieżącą wodą i udać się do okulisty. Chronić nieuszkodzone oko.

Po narażeniu przez przewód pokarmowy
Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Natychmiast wezwać lekarza. W przypadku po-
łknięcia istnieje niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka (silne działanie
żrące).

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN®  ≥95,9 %, p.a.

numer artykułu: T179
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4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Jeśli nastąpił kontakt z oczami: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, Spowodowanie uszkodzenia
tkanki w oku, Może spowodować utratę wzroku, Trwałe zmętnienie rogówki,
W następstwie kontaktu ze skórą: Działanie żrące, Opóźnia gojenie się ran,
Po połknięciu: Wymioty, Perforacja żołądka,
Po wdechu: Kaszel, ból, krztuszenie i trudności w oddychaniu, Obrzęk płuc

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

 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze
Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia
rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2)

Niewłaściwe środki gaśnicze
silny strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Palny. Pary są cięższe od powietrza, rozprzestrzeniają się przy podłożu i tworzą z powietrzem miesza-
niny wybuchowe. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Produkty spalania stwarzające zagrożenie
Podczas pożaru mogą powstawać: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2)

5.3 Informacje dla straży pożarnej
Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomicz-
ny aparat oddechowy. Należy nosić specjalistyczną odzież ochronną przeciwko zagrożeniom chemicz-
nym.

 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym osobiste wyposażenie ochronne, o których mo-
wa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży. Unikać kontaktu
ze skórą, oczami i odzieżą. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikanie źródła zapłonu.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Właściwości wybu-
chowe.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN®  ≥95,9 %, p.a.
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6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku
Przykrywanie kanalizacji.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny śro-
dek wiążący).

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne:
zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnienie wystarczającej wentylacji. Stosować wyciąg (laboratorium). Zachować ostrożność w trak-
cie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Zanieczyszczone powierzchnie gruntownie wyczyścić.

• Zapobieganie powstawania pożaru, a także tworzenia się aerozolu i pyłu

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy
Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napo-
jami i paszami dla zwierząt. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Niezgodne substancje lub mieszaniny
Obserwować zgodność przechowywania.

Uwzględnienie innych zaleceń
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

• Wymagania  dotyczące wentylacji
Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.

• Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura przechowywania: 15 – 25 °C.

7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe
Brak dostępnych informacji.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku
pracy)

Pań-
stwo

Nazwa czynnika Nr. CAS Adno-
tacja

Identyfi-
kator

NDS
8go-
dz.
[pp
m]

NDS
8godz.
[mg/
m³]

NDS
Ch
[pp
m]

NDSCh
[mg/
m³]

Źródło

EU kwas octowy 64-19-7 IOELV 10 25 20 50 2017/2398/
UE

PL kwas octowy 64-19-7 NDS 25 50 Dz.U. -
2016

Adnotacja
NDS 8godz. Średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu

podstawowego równego osiem godzin, jako czasowa średnia ważona (jeżeli nie postanowiono inaczej)
NDSCh Dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia: wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno

mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu (jeżeli nie postanowiono inaczej)

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

• wartości dla ludzkiego zdrowia

Parametr do-
celowy

Poziom pro-
gowy

Cel ochrony, dro-
ga narażenia

Używane w Czas narażenia

DNEL 25 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki lokalne

DNEL 25 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) ostre - skutki lokalne

• wartości dla środowiska

Parametr
docelowy

Poziom progowy Kompartyment środowiska Czas narażenia

PNEC 3,058 mg/l woda słodka krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 0,306 mg/l woda morska krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 85 mg/l instalacja oczyszczania ścieków (STP) krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 11,36 mg/kg osad słodkowodny krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 1,136 mg/kg osad morski krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

PNEC 0,47 mg/kg gleba krótkoterminowe (pojedynczy przypa-
dek)

8.2 Kontrola narażenia

Karta charakterystyki
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Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualny sprzęt ochronny)

Ochrona oczu/twarzy

Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi. Stosować ochronę twarzy.

Ochrona skóry

• ochrona rąk
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN
374. Przed użyciem sprawdzić szczelność/nieprzemakalność. Do szczególnych celów, zaleca się spraw-
dzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rę-
kawic.

•  rodzaj materiału
Kauczuk butylowy

• grubość materiału
 0,7mm

• czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6)

• inne środki ochrony
Robić przerwy w pracy w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy
ochronne).

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgieł. Typ: E (przed kwaśny-
mi gazami, takich jak dwutlenek siarki i chlorowodór, kod koloru: Żółty). Typ: ABEK (filtropochłaniacze
przed gazami i oparami, kod koloru: Brązowy/Szary/Żółty/Zielony). Typ: ABEK-P2 (filtropochłaniacze
przed gazami, oparami i cząsteczkami, kod koloru: Brązowy/Szary/Żółty/Zielony/Biały).

Kontrola narażenia środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny ciekły (płyn)

Kolor bezbarwny

Zapach gryzący

Próg zapachu 0,2 – 100,1 ppm

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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Inne parametry fizyczne i chemiczne

wartość pH  2,5 (woda: 50 g/l, 20 °C)

Temperatura topnienia/krzepnięcia 17 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

 117,9 °C przy 101,3 kPa

Temperatura zapłonu 39 °C przy 101,3 kPa

Szybkość parowania brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) nie istotne (płyn)

Granica wybuchowości

• dolna granica wybuchowości (DGW) 4 vol%

• górna granica wybuchowości (LEU) 17 vol%

Granice wybuchowości chmur pyłowych nie istotne

Prężność par 20,79 hPa przy 25 °C

Gęstość 1,04 g/cm³ przy 25 °C

Gęstość par 2,07 przy 20 °C (powietrze = 1)

Gęstość nasypowa Nie ma zastosowania

Gęstość względna Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie 602,9 g/l przy 25 °C

Współczynnik podziału

n-oktanol/woda (log KOW) -0,17 (wartość pH: 7, 25 °C) (ECHA)

Węgiel organiczny w glebie/wodzie (log KOC) 0,062 (ECHA)

Temperatura samozapłonu 485 °C

Temperatura rozkładu brak danych

Lepkość

• lepkość kinematyczna 1,17 mm²/s przy 20 °C

• lepkość dynamiczna 1,2 mPa s przy 20 °C

Właściwości wybuchowe nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy

Właściwości utleniające żadne

9.2 Inne informacje

Klasa temperatury (UE, wg ATEX) T1 (Maximum permissible surface temperature
on the equipment: 450°C)

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN®  ≥95,9 %, p.a.
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 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność

Ryzyko zapalenia.  Przy podgrzewaniu: Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

10.2 Stabilność chemiczna
Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczeństwo wybuchu: Nadchlorany, Nadmanganian, Nadtlenki organiczne i materiały samore-
aktywne, Nadtlenek wodoru, Silny utleniacz, Kwas siarkowy, skoncentrowany, Przy kontakcie z meta-
lami amfoterycznymi (np. aluminium, ołów, cynk) możliwy silny rozwór wodoru (niebezpieczeństwo
wybuchu!), Gwałtowne reakcje z: Aldehydy, Alkaliczny hydrotlenek, Alkohole, Mocne ługi, Kwas azoto-
wy

10.4 Warunki, których należy unikać
Nie są znane żadne szczególne warunki, których powinno się unikać.

10.5 Materiały niezgodne
inny metale

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.

 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra
Nie klasyfikuje się jako toksycznie ostry.

Droga narażenia Parametr docelo-
wy

Wartość Gatunek Źródło

droga pokarmowa LD50 3.310 mg/kg szczur wędrowny TOXNET

Działania żrące/podrażniające
Powoduje poważne oparzenia.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

Podsumowanie oceny właściwości CMR
Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający
toksycznie na rozrodczość

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie jednorazowe).

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne
Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie).

Zagrożenie spowodowane aspiracją
Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN®  ≥95,9 %, p.a.
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Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

• W przypadku połknięcia
W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka (sil-
ne działanie żrące)

• W przypadku dostania się do oczu
powoduje oparzenia, Powoduje poważne uszkodzenie oczu, może spowodować utratę wzroku

• W przypadku dostania się do dróg oddechowych
kaszel, ból, krztuszenie i trudności w oddychaniu, obrzęk płuc

• W przypadku dostania się na skórę
powoduje poważne oparzenia, opóźnia gojenie się ran

Inne informacje
Żadne

 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność

zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego.

Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra)

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara-
żenia

EC50 >1.000 mg/l bezkręgowce wodne ECHA 48 h

ErC50 >1.000 mg/l alga ECHA 72 h

Toksyczność dla środowiska wodnego (przewlekła)

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara-
żenia

ErC50 0,08 mg/l alga ECHA 24 h

EC50 4,51 mg/l alga ECHA 24 h

szybkości wzrostu (ErCx)
20%

2,84 mg/l alga ECHA 24 h

wzrost (EbCx) 20% 12,14 mg/l alga ECHA 24 h

12.2 Proces rozkładu
Substancja łatwo ulega biodegradacji.
Theoretical Oxygen Demand (teoretyczne zapotrzebowanie na tlen): 1,066 mg/mg
Theoretical Carbon Dioxide (teoretyczny ditlenek węgla): 1,466 mg/mg
Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen: 880 mg/g przy 5 d

Proces Tempo degradacji Czas

biotyczny/abiotyczny 99 % 30 d

12.3 Zdolność do bioakumulacji
Gromadzi się nieznacznie w organizmach.

n-oktanol/woda (log KOW) -0,17 (wartość pH: 7, 25 °C)

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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BCF 3,16 (ECHA)

12.4 Mobilność w glebie

Stała prawa Henry'ego 0,21 Pa m³/mol przy 25 °C

Znormalizowany współczynnik adsorpcji węgla
organicznego

0,062

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Dane nie są dostępne.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Dane nie są dostępne.

 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miej-
scowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów
Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z
rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i proce-
sów.

13.3 Uwagi
Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejsco-
we lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe
lub regionalne.

 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ) 2789

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN KWAS OCTOWY, LODOWATY

Niebezpieczne składniki Kwas octowy

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 8 (materiały żrące)

Karta charakterystyki
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14.4 Grupa pakowania II (substancje o średnim ryzyku)

14.5 Zagrożenia dla środowiska żadne (nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zgodnie z
przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych)

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przepisy dot. towarów niebezpiecznych (ADR) powinny być przestrzegane na terenie zakładu.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

• Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym
(ADR/RID/ADN)

Numer UN (numer ONZ) 2789

Prawidłowa nazwa przewozowa KWAS OCTOWY, LODOWATY

Zapisy w dokumencie przewozowym UN2789, KWAS OCTOWY, LODOWATY, 8 (3), II, (D/
E)

Klasa 8

Kod klasyfikacji CF1

Grupa pakowania II

Etykieta(-y) niebezpieczeństwa 8+3

 

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 L

Kategoria transportowa (KT) 2

Kod ograniczeń przewozu przez tunele D/E

Numer rozpoznawczy zagrożenia 83

• Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Numer UN (numer ONZ) 2789

Prawidłowa nazwa przewozowa ACETIC ACID, GLACIAL

Dane w deklaracji nadawcy UN2789, KWAS OCTOWY, LODOWATY, 8 (3), II,
39°C c.c.

Klasa 8

Zagrożenie(-a) dodatkowe 3

Zanieczyszczenie morza -

Grupa pakowania II

Etykieta(-y) niebezpieczeństwa 8+3
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Przepisy szczególne (PS) -

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 L

EmS F-E, S-C

Kategoria pakowania A

Grupa segregacji 1 - Kwasy

• Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)

Numer UN (numer ONZ) 2789

Prawidłowa nazwa przewozowa Kwas octowy, lodowaty

Dane w deklaracji nadawcy UN2789, Kwas octowy, lodowaty, 8 (3), II

Klasa 8

Zagrożenie(-a) dodatkowe 3

Grupa pakowania II

Etykieta(-y) niebezpieczeństwa 8+3

 

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 0,5 L

 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

• Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)
Nie wymieniony.

• Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Nie wymieniony.

• Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
Nie wymieniony.

• Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII

Nazwa substancji Nr. CAS Wt% Rodzaj rejestracji Warunki
ogranicze-

nia

Nr.

Kwas octowy 100 1907/2006/EC  załącznik
XVII

R3 3

Kwas octowy 100 1907/2006/EC  załącznik
XVII

R40 40

Legenda
R3 1.  Nie mogą być stosowane w:

- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektów świetlnych lub barwnych za pomocą zróżnico-
wanych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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Legenda
- sztuczkach i żartach,
- grach przeznaczonych dla jednego lub większej liczby uczestników, lub wyrobach, które mają zostać użyte jako ta-
kie, nawet w celach dekoracyjnych.
2.  Wyroby niezgodne z ust. 1 nie mogą być wprowadzane do obrotu.
3.  Nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają środki barwiące (chyba że jest to wymagane względami
podatkowymi) lub środki zapachowe, bądź jedno i drugie, o ile:
- mogą być stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży oraz
- stanowią zagrożenie przy aspiracji i są oznakowane zwrotem R65 lub H304.
4.  Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedaży nie mogą być wprowadzane do obrotu, o
ile nie są zgodne z normą europejską dotyczącą dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjętą przez Europej-
ski Komitet Normalizacyjny (CEN).
5.  Bez uszczerbku dla wykonania innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i
oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin, dostawcy zapewniają spełnienie następujących wymagań
przed wprowadzeniem produktu do obrotu:
a)  oleje do lamp oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży powinny być opa-
trzone widocznym, czytelnym i niedającym się usunąć napisem: „Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed
dziećmi.” oraz, najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r.: „Już jeden łyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy mo-
że prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu.”;
b)  płynne rozpałki do grilla oznakowane zwrotem R65 lub H304 przeznaczone do powszechnej sprzedaży, najpóź-
niej do dnia 1 grudnia 2010 r. powinny być opatrzone widocznym, czytelnym i niedającym się usunąć napisem: „Już
jeden łyk rozpałki do grilla może prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu.”;
c)  oleje do lamp i rozpałki do grilla, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży,
powinny najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r. być pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemności
nieprzekraczającej 1 litra.
6.  Najpóźniej do dnia 1 czerwca 2014 r. Komisja zwróci się do Europejskiej Agencji Chemikaliów o sporządzenie
dokumentacji zgodnie z art. 69 niniejszego rozporządzenia w celu ewentualnego wprowadzenia zakazu stosowa-
nia płynnych rozpałek do grilla i olejów do lamp dekoracyjnych, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczo-
nych do powszechnej sprzedaży.
7.  Osoby fizyczne lub prawne wprowadzające po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla
oznakowane zwrotem R65 lub H304 przedstawiają właściwym organom w danym państwie członkowskim do dnia
1 grudnia 2011 r. oraz corocznie po tej dacie informacje dotyczące zamienników dla olejów do lamp i płynnych roz-
pałek do grilla oznakowanych zwrotem R65 lub H304. Państwa członkowskie udostępniają te informacje Komisji.

R40 1.  Nie są stosowane jako substancje lub jako mieszaniny w dozownikach aerozolowych, w przypadku gdy dozow-
niki te przeznaczone są do powszechnej sprzedaży w celach rozrywkowych i dekoracyjnych, takich jak:
- metaliczne nabłyszczacze przeznaczone przede wszystkim do celów dekoracyjnych,
- sztuczny śnieg i szron,
- poduszki „wydające specyficzne odgłosy”,
- serpentyny w aerozolu,
- sztuczne ekskrementy,
- rogi do zabaw,
- płatki i pianki ozdobne,
- sztuczne pajęczyny,
- cuchnące bomby.
2.  Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i oznakowania substan-
cji, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania dozowników aerozoli, o których mo-
wa powyżej, były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem o treści:
„Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”.
3.  W drodze odstępstwa pkt 1 i 2 nie mają zastosowania do dozowników aerozolowych określonych w art. 8 ust. 1a
dyrektywy Rady 75/324/EWG. (2).
4.  Dozowniki aerozolowe, o których mowa w pkt 1 i 2, nie są dopuszczane do obrotu, jeśli nie spełniają wskazany-
ch wymogów.

• Ograniczenia zgodnie z REACH, Tytuł VIII
Żadne.

• Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC -
lista kandydacka
nie wymieniony

• Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroże-
nia

Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z
zastosowaniem wymogów dotyczących
zakładów o zwiększonym i o dużym ry-

zyku

No-
tatki

P5c ciecze łatwopalne (kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)

Adnotacja
51) Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjęte P5a i P5b
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• Dyrektywa 75/324/EWG odnosząca się do dozowników aerozoli

Napełnianie partii
Dyrektywa w sprawie rozpuszczalników organicznych (2004/42/WE)

Zawartość LZO 100 %
1.040 g/l

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (LZO, 2010/75/UE)

Zawartość LZO 100 %

Zawartość LZO 1.040 g/l

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II
nie wymieniony

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
nie wymieniony

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej
nie wymieniony

Rozporządzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów
materiałów wybuchowych
nie wymieniony

Rozporządzenie 111/2005/WE określające zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
nie wymieniony

Wykazy krajowe
Substancja jest wymieniona w następujących wykazach krajowych:

Państwo Wykazy krajowe Status

AU AICS substancja jest wymieniona

CA DSL substancja jest wymieniona

CN IECSC substancja jest wymieniona

EU ECSI substancja jest wymieniona

EU REACH Reg. substancja jest wymieniona

JP CSCL-ENCS substancja jest wymieniona

KR KECI substancja jest wymieniona

MX INSQ substancja jest wymieniona

NZ NZIoC substancja jest wymieniona

PH PICCS substancja jest wymieniona

TR CICR substancja jest wymieniona

TW TCSI substancja jest wymieniona

US TSCA substancja jest wymieniona

Karta charakterystyki
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Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji.

 SEKCJA 16: Inne informacje
Skróty i akronimy

Skr. Opisy użytych skrótów

2017/2398/
UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracow-
ników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów
podczas pracy

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych droga-
mi śródlądowymi)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro-
pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

BCF bioconcentration factor (współczynnik biokoncentracji)

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych)

CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość

DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, zob. IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujący minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujący zmian)

Dz.U. - 2016 Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2016.944)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o
znaczeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys-
tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych

IATA International Air Transport Association (zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów niebezpiecz-
nych dla transportu lotniczego)

ICAO International Civil Aviation Organization (międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych)

IOELV wskaźnikowa wartość narażenia zawodowego

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN®  ≥95,9 %, p.a.
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Skr. Opisy użytych skrótów

LZO lotne związki organiczne

MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine
Pollutant")

NDS najwyższe dopuszczalne stężenie

NDS 8godz. najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NLP No-Longer Polymer (już nie polimer)

nr. indekso-
wy

numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1272/2008

PBT Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku)

ppm parts per million (cząsteczki (części) na milion)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo-
leń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)

SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumula-
cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN®  ≥95,9 %, p.a.

numer artykułu: T179
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- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015,

poz.675)
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy-
rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicz-
nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)

- OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)

- OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższy-
ch dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z
dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
późn. zm.)

- 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. z 2005 r. nr 11,
poz. 86 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
- USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.

U. z 2013 r. poz. 888.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej-

sc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających sub-
stancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów nie-
bezpiecznych dla transportu lotniczego)

- Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H226 łatwopalna ciecz i pary

H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zastrzeżenie
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia
się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazy-
nowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli pro-
dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu
ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas octowy ROTIPURAN®  ≥95,9 %, p.a.

numer artykułu: T179

Polska (pl) Strona 18 / 18



 

Aldrich - T36803  Strona 1  z  7 

 

 

SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.1 Aktualizacja 13.02.2015 

Wydrukowano dnia 11.01.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : p-Toluic acid 

 
Numer produktu : T36803 
Marka : Aldrich 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 99-94-5 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
Nie jest substancją lub mieszaniną niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008. 
Ta substancja nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.  

2.2 Elementy oznakowania 

Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im przepisami 
krajowymi. 

2.3 Inne zagrożenia - żaden 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Synonimy : 4-Methylbenzoic acid 

 
Wzór chemiczny : C8H8O2  

Masa cząsteczkowa : 136,15 g/mol 
Nr CAS : 99-94-5 
Nr WE : 202-803-3 
 
 
Zgodnie z odpowiednimi przepisami nie ma konieczności ujawniania składników. 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. 

W przypadku połknięcia 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tlenki węgla 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Unikać 
wdychania pyłu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zbierać i przygotować do usunięcia unikając rozpylania. Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać tworzenia pyłu i aerozolu. 
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Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu.Normalne środki ochrony 
przeciwpożarowej. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH 
(USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
Wybierz ochronę ciała w zależności od jego rodzaju, stężenia i ilości niebezpiecznych substancji i 
specyfiki miejsca pracy., Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do 
stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 
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Ochrona dróg oddechowych 
Ochrona układu oddechowego nie jest wymagana. Gdy wymagana jest ochrona  przed 
dokuczliwymi pyłami użyć maski przeciwpyłowej typu N85 (USA) lub  typu P1 (EN 143). Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciało stałe 
Barwa: beżowy 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH Brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 177 - 180 °C - lit. 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

274 - 275 °C - lit. 

g) Temperatura zapłonu Brak dostępnych danych  

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Brak dostępnych danych 

k) Prężność par Brak dostępnych danych 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna Brak dostępnych danych 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

Brak dostępnych danych 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

Brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

Brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 
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10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Brak dostępnych danych 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, Silne zasady 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Mysz - 2.340 mg/kg 
Uwagi: Zachowanie: Zmieniony czas snu (w tym zaburzenia równowagi). Żywienie i metabolizm ogólny: 
Zmiany: Spadek temperatury ciała. 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Brak dostępnych danych 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Brak dostępnych danych 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: XU1575000 
 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
Brak dostępnych danych 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak dostępnych danych 
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12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ocena PBT/vPvB jest niedostępna, ponieważ nie wymaga się/nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
chemicznego 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. W 
sprawie usunięcia tego materiału należy skontaktować się z autoryzowaną firmą utylizacji odpadów. 
Rozpuścić lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania 
chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 



 

Aldrich - T36803  Strona 7  z  7 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Dalsze informacje 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 453/2010 
Wersja 5.2 Aktualizacja 09.07.2015 

Wydrukowano dnia 29.11.2016 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Kwas salicylowy 

 
Numer produktu : 247588 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 69-72-7 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

 +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4), H302 
Poważne uszkodzenie oczu (Kategoria 1), H318 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
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Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P280 Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. 
P301 + P312 + P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia 

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać 
usta. 

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ lub lekarzem. 

 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Synonimy : 2-Hydroxybenzoic acid 

 
Wzór chemiczny : C7H6O3  

Masa cząsteczkowa : 138,12 g/mol 
Nr CAS : 69-72-7 
Nr WE : 200-712-3 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Kwas salicylowy 

 Nr CAS 
Nr WE 
 

69-72-7 
200-712-3 
 

Acute Tox. 4; Eye Dam. 1; 
H302, H318 

<= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
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4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tlenki węgla  

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić 
wystarczającą wentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Unikać wdychania pyłu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zbierać i przygotować do usunięcia unikając rozpylania. Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać tworzenia pyłu i aerozolu. 
Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  

Substancja wrażliwa na światło.  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Niepalne materiały stałe 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 
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Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Osłony twarzy (przyłbice) i okulary ochronne. Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane są maski oczyszczające powietrze używać maski na 
całą twarz typu N100 (USA) lub maski z wkładami typu P3 (EN 143) jako dodatkowego 
zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest jedynym zabezpieczeniem używać 
maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać maski testowanej i odpowiadajacej 
odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: krystaliczny 
Barwa: biały 

b) Zapach bez zapachu 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH 2,4 w 20 °C 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 158 - 161 °C - lit. 

f) Początkowa 211 °C - lit. 
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temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

g) Temperatura zapłonu 157 °C - zamknięty tygiel 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Dolna granica wybuchowości: 1,1 %(V) 

k) Prężność par 1 hPa w 114 °C 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna 1,440 g/cm3 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

Brak dostępnych danych 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

log Pow: 2,25 w 25 °C 

p) Temperatura 
samozapłonu 

Brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Gęstość nasypowa 0,80 g/l 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Światło. 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, Silne zasady, Jod, Żelazo i sole żelaza. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - samiec - 891 mg/kg 
(Dyrektywa ds. testów 401 OECD) 
Uwagi: Zachowanie: Osłabienie mięśni. 
 
LC50 Wdychanie - Szczur - 1 h - > 900 mg/m3 
 
LD50 Skórnie - Szczur - samce i samice - > 2.000 mg/kg 
(Dyrektywa ds. testów 402 OECD) 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik 
Wynik: Brak podrażnienia skóry - 4 h 
(Dyrektywa ds. testów 404 OECD) 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - Królik 
Wynik: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
 - Mysz 
Wynik: Nie powoduje podrażnienia skóry. 
 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Mysz 
limfocyt  
Wynik: negatywny 
 
Dyrektywa ds. testów 475 OECD 
Mysz - samiec 
Wynik: negatywny 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: VO0525000 
 
Kaszel, Skrócenie oddech, Ból głowy, Mdłości, Wymioty 
Objawy łagodnego przewlekłego zatrucia salicylanami obejmują: ból głowy, zawroty głowy, dzwonienie w 
uszach, niedosłyszenie, niedowidzenie, stan dezorientacji psychicznej, apatie, senność, pocenie się, 
pragnienie, hiperwentylację, mdłości, wymioty i sporadycznie biegunkę. Cięższy stopień zatrucia 
salicylanami cechuje się wyraźniejszymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (obejmującymi  
uogólnione drgawki i śpiączkę), wykwitami skórnymi i znacznymi zmianami równowagi kwasowo-
zasadowej. 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb EC50 - Lepomis macrochirus - > 500 mg/l  - 48 h 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

Zwolnienie poruszania się EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 870 mg/l  - 48 
h 
(Dyrektywa ds. testów 202 OECD) 

 
Toksyczność dla alg Zwolnienie wzrostu EC50 - Desmodesmus subspicatus - > 100 mg/l  - 72 h 

(Dyrektywa ds. testów 201 OECD) 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność tlenowy(e)  - Czas ekspozycji 4 d 

Wynik: > 90 % - Ulega naturalnej biodegradacji.  

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. 
Rozpuścić lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania 
chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 453/2010. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Dalsze informacje 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
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jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 453/2010 
Wersja 6.5 Aktualizacja 30.12.2015 

Wydrukowano dnia 09.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Sulfuric acid 

 
Numer produktu : 84720 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr Indeksu : 016-020-00-8 
Nr REACH : 01-2119458838-20-XXXX 

Nr CAS : 7664-93-9 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

 +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Substancje powodujące korozję metali (Kategoria 1), H290 
Działanie żrące na skórę (Kategoria 1A), H314 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

 

 
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H290 Może powodować korozję metali. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę 
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twarzy. 
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 

zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 
wody/prysznicem. 

P304 + P340 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i 
zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 

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. 

 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.2 Mieszaniny 
Wzór chemiczny : H2O4S 

Masa cząsteczkowa : 98,08 g/mol 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Kwas siarkowy 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestracji 

7664-93-9 
231-639-5 
016-020-00-8 
01-2119458838-20-XXXX 

Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; 
H290, H314 
Stężenia graniczne: 
 >= 15 %: Skin Corr. 1A, 
H314; 5 - < 15 %: Skin Irrit. 2, 
H315; 5 - < 15 %: Eye Irrit. 2, 
H319; 0,1 - 100 %: Met. Corr. 
1, H290; 

<= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 
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4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tlenki siarki  

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Stosować ochronę układu oddechowego. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą 
wentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny i unieszkodliwić jako niebezpieczny odpad. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać wdychania par lub mgieł. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo 
dla uniknięcia wycieków.  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Niepalne, żrące materiały niebezpieczne 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
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Składniki Nr CAS WartośćDro
ga 
narażenia 

Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Kwas siarkowy 7664-93-9 NDS 
(frakcja 
torakalna) 

0,05 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

 Uwagi Frakcja torakalna - frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych 
w obrębie klatki piersiowej, która stwarza  zagrożenie dla zdrowia po 
zdeponowaniu w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze 
wymiany gazowej. 

  TWA 
(Mgła) 

0,05 mg/m3 Europa. DYREKTYWA KOMISJI 
2009/161/UE ustanawiająca trzeci 
wykaz wskaźnikowych wartości 
narażenia zawodowego w celu 
wykonania dyrektywy Rady 
98/24/WE oraz zmieniająca 
dyrektywę Komisji 2000/39/WE 

  Indykatywny 
Przy wyborze odpowiedniej metody monitorowania narażenia należy 
wziąć pod uwagę potencjalne ograniczenia i zakłócenia, jakie mogą 
powstać w obecności innych związków siarki. 
Opary definiuje się jako frakcję tchawiczną. 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

Zakres stosowania Droga 
narażenia 

Działanie na zdrowie Wartość 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki miejscowe 0,1 mg/m3 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 0,05 mg/m3 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) 

Pomieszczenie Wartość 

Woda morska 0,00025 mg/l 

Woda słodka 0,0025 mg/l 

Osad morski 0,002 mg/kg 

Osad wody słodkiej 0,002 mg/kg 

Zakładowa oczyszczalnia ścieków 8,8 mg/l 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Szczelne gogle.  Osłona twarzy (minimum 20 cm). Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: kauczuk butylowy 
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Minimalna grubość: 0,3 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,2 mm 
czas wytrzymałości: 30 min 
Materiał zbadano:Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich Z677388, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze 
używać maski na całą twarz z wkładami typu "multi-purpose combination" (USA) lub typu ABEK 
(EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: czysty, ciecz 
Barwa: bezbarwny 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH Brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Brak dostępnych danych 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

290 °C - lit. 

g) Temperatura zapłonu Nie dotyczy 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Brak dostępnych danych 

k) Prężność par Brak dostępnych danych 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 
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m) Gęstość względna 1,84 g/cm3 w 25 °C1,83 g/cm3 w 20 °C 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

Brak dostępnych danych 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

Brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

Brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Brak dostępnych danych 

10.5 Materiały niezgodne 
Zasady, Halogenki, Substancje organiczne, Węgliki, pioruniany, Azotany, pikryniany, Cyjanki, Chlorany, 
halogenki alkaliczne, Sole cynku, nadmanganiany, np. nadmanganian potasu, Nadtlenek wodoru, Azydki, 
Nadchlorany., Nitrometan, fosfor, Reaguje gwałtownie z następującymi substancjami:, cyklopentadien, 
oksym cyklopentanonu, nitroaryloaminy, dikrzemek heksalitu, tlenek fosforu(III), Sproszkowane metale 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - 2.140 mg/kg (Kwas siarkowy) 
 
LC50 Wdychanie - Szczur - 2 h - 510 mg/m3 (Kwas siarkowy) 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik (Kwas siarkowy) 
Wynik: Wyjątkowo żrący i niszczący tkanki. 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - Królik (Kwas siarkowy) 
Wynik: Substancja żrąca dla oczu 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych (Kwas siarkowy) 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Brak dostępnych danych (Kwas siarkowy) 
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Rakotwórczość 

International Agency for Research on Cancer (IARC) ustaliła, że narażenie zawodowe na działanie mgły 
mocnych kwasów nieorganicznych zawierającej kwas siarkowy działa rakotwórczo na ludzi (grupa 1). 
(Kwas siarkowy) 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

Brak dostępnych danych (Kwas siarkowy) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych (Kwas siarkowy) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych (Kwas siarkowy) 

Informacje dodatkowe 
RTECS: WS5600000 
 
Materiał działa skrajnie niszcząco na tkankę błon śluzowych i górnych dróg oddechowych, oczy i skórę., 
skurcz, zapalenie i obrzęk krtani, skurcz, zapalenie i obrzęk oskrzeli, zapalenie płuc, obrzęk płuc, odczucie 
pieczenia, Kaszel, sapanie, zapalenie krtani, Skrócenie oddech, Ból głowy, Mdłości, Wymioty, Obrzęk płuc. 
Skutki mogą być opóźnione., Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i 
toksykologiczne nie zostały dokładnie zbadane. (Kwas siarkowy) 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Gambusia affinis (Gambuzja pospolita) - 42 mg/l  - 96 h (Kwas 

siarkowy) 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 29 mg/l  - 24 h (Kwas siarkowy) 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Motody określania biodegradowalności nie mają zastosowania do substancji nieorganicznych. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych (Kwas siarkowy) 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1830 IMDG: 1830 IATA: 1830 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  KWAS SIARKOWY 
IMDG:  SULPHURIC ACID 
IATA:  Sulphuric acid 
 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 453/2010. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
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Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H290 Może powodować korozję metali. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 

Dalsze informacje 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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Załącznik: Scenariusz narażenia 

Zastosowania zidentyfikowane: 

Stosowanie: Stosowany jako półprodukt chemiczny 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC15: Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego 

ERC1: Produkcja substancji 

 

Stosowanie: Formulacja preparatów 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 10: Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC2: Formulacja preparatów 

 

Stosowanie: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

SU 3, SU 22, SU24: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci 
preparatów w obiektach przemysłowych, Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, 
szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło), Badania naukowo-rozwojowe 

PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC15: Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego 

ERC4, ERC6a: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie 
staną się częścią wyrobu, Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne substancje 
(stosowanie półproduktów) 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako półprodukt chemiczny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, 

PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC1:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC1 

Charakterystyki produktu 
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Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC8b, PROC9, PROC15 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Substancja w postaci ciekłej 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną., Wymaga się 
przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0 mg/m³ 0 

PROC2 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0 mg/m³ 0 

PROC3 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,0004 mg/m³ 0,008 

PROC4 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,014 mg/m³ 0,28 

PROC8b ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0 mg/m³ 0 

PROC9 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,003 mg/m³ 0,06 

PROC15 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,0002 mg/m³ 0,004 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 
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4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Formulacja preparatów 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 10 
Kategorie procesu : PROC1, PROC3, PROC5, PROC8b, PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC2:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC2 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1, PROC3, PROC5, PROC8b, 
PROC9 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Substancja w postaci ciekłej 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną., Wymaga się 
przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0 mg/m³ 0 

PROC3 ECETOC TRA Z miejscową Wdychanie 0,0004 mg/m³ 0,008 
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wentylacją 
wywiewną 

PROC5 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,018 mg/m³ 0,36 

PROC8b ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0 mg/m³ 0 

PROC9 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,003 mg/m³ 0,06 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 22 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU 22, SU24 
Kategoria chemiczna produktu : PC21 
Kategorie procesu : PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4, ERC6a:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4, ERC6a 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC15, PC21 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Substancja w postaci ciekłej 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną., Wymaga się 
przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 
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Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC15 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,0002 mg/m³ 0,004 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 



 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Kwas solny

Numer artykułu 9277

Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna
cele laboratyjne i analityczne

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę
charakterystyki

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Numer telefonu alarmowego

Nazwa Ulica Kod pocztowy/
miejscowość

Telefon Strona www

Instytut Medycyny
Pracy

Centrum Informacji
Toksykologicznej

Łódź 42 631 47 24  (Fax: 42
657 42 95)

http://
www.imp.lodz.pl/

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112 .

1.5 Importer
Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Ul. Kasprzaka 44/52
01-224  Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 631 16 27.
Fax:
Strona www: www.linegal.pl

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny  37 %, ekstra czysty

numer artykułu: 9277
Wersja: 2.0 pl
Zastępuje wersję z: 07.04.2017
Wersja: (1)

data sporządzenia: 07.04.2017
Aktualizacja: 10.05.2019
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 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS

Sekcja Klasa zagrożenia Klasa i kategoria za-
grożenia

Zwrot
wskazu-
jący ro-
dzaj za-

grożenia

2.16 substancja lub mieszanina powodująca korozję metali (Met. Corr. 1) H290

3.2 działanie żrące/podrażniające na skórę (Skin Corr. 1B) H314

3.3 poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (Eye Dam. 1) H318

3.8R działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
(podrażnienia dróg oddechowych)

(STOT SE 3) H335

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło
ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy

GHS05, GHS07

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H290 Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą za-

nieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wy-

nieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobod-
nego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka mi-
nut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Niebezpieczne składniki do oznakowania: Kwas solny ... %

Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny  37 %, ekstra czysty

numer artykułu: 9277
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Symbol(-e)

 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłu-

kać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na

świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontakto-

we, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
zawiera: Kwas solny ... %

2.3 Inne zagrożenia
Nie ma dodatkowych informacji.

 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2 Mieszaniny

Opis mieszanki
Skład/informacja o składnikach.

Nazwa substancji Identyfikator wt% Klasyfikacja zg. z
1272/2008/WE

Piktogramy Specyficzne stęże-
nia graniczne

Kwas solny ... % Nr. CAS
7647-01-0

Nr. WE
231-595-7

Nr. indeksowy
017-002-01-X

Nr. rej. REACH
01-2119484862-

27-xxxx

34 – 
37

Met. Corr. 1 / H290
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335

 

Met. Corr. 1; H290: C
≥ 0,1 %

Skin Corr. 1B; H314:
C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10
% ≤ C < 25 %

Eye Dam. 1; H318: C
≥ 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10
% ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥
10 %

Uwagi
Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów EUH: zob. SEKCJA 16.

 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Samoochrona udzielających pierwszej pomocy.

Po narażeniu przez drogi oddechowe
Należy zadbać o należytą wentylację. W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu należy na-
tychmiast zgłosić się do lekarza i rozpocząć czynności pierwszej pomocy.

Po kontakcie ze skórą
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Konieczna jest natychmiastowa po-
moc medyczna, tak aby nie doprowadzić do przewlekłego i ciężkiego gojenia się ran.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny  37 %, ekstra czysty

numer artykułu: 9277
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Po kontakcie z oczami
W przypadku przedostania się do oczu natychmiast przemywać przez 10 do 15 minut przy otwartej
powiece bieżącą wodą i udać się do okulisty. Chronić nieuszkodzone oko.

Po narażeniu przez przewód pokarmowy
Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku połknię-
cia istnieje niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka (silne działanie żrące). Na-
tychmiast wezwać lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Działanie drażniące, Działanie żrące, Kaszel, Duszność, Zaburzenia rytmu serca, Omdlenie, Perforacja
żołądka, Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

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

 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze
Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia
rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2)

Niewłaściwe środki gaśnicze
silny strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niepalny.

Produkty spalania stwarzające zagrożenie
Podczas pożaru mogą powstawać: chlorowodór (kwas chlorowodorowy) (HCI)

5.3 Informacje dla straży pożarnej
Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomicz-
ny aparat oddechowy. Należy nosić specjalistyczną odzież ochronną przeciwko zagrożeniom chemicz-
nym.

 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Nie
wdychać pary/rozpylonej cieczy.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny  37 %, ekstra czysty

numer artykułu: 9277
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6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Produkt jest kwa-
sem. Przed wprowadzeniem ścieków do oczyszczalni zwykle konieczna jest ich neutralizacja.

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

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku
Przykrywanie kanalizacji.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny śro-
dek wiążący).

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia. Przewietrzyć dotknięty obszar.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne:
zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować wyciąg (laboratorium). Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemni-
kiem. Przy rozcieńczaniu/rozpuszczaniu najpierw przygotować wodę i produkt lekko mieszać. Zanie-
czyszczone powierzchnie gruntownie wyczyścić.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy
Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napo-
jami i paszami dla zwierząt.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Niezgodne substancje lub mieszaniny
Obserwować zgodność przechowywania.

Uwzględnienie innych zaleceń

• Wymagania  dotyczące wentylacji
Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.

• Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura przechowywania: 15 – 25 °C.

7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe
Brak dostępnych informacji.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny  37 %, ekstra czysty

numer artykułu: 9277
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 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku
pracy)

Pań-
stwo

Nazwa czynnika Nr. CAS Adno-
tacja

Identyfi-
kator

NDS
8go-
dz.
[pp
m]

NDS
8godz.
[mg/
m³]

NDS
Ch
[pp
m]

NDSCh
[mg/
m³]

Źródło

EU chlorowodór 7647-01-0 IOELV 5 8 10 15 2000/39/
WE

PL chlorowodór 7647-01-0 NDS 5 10 Dz.U. -
2018

Adnotacja
NDS 8godz. Średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu

podstawowego równego osiem godzin, jako czasowa średnia ważona (jeżeli nie postanowiono inaczej)
NDSCh Dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia: wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno

mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu (jeżeli nie postanowiono inaczej)

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

• istotne DNEL składników mieszaniny

Nazwa substan-
cji

Nr.
CAS

Para-
metr

docelo-
wy

Poziom pro-
gowy

Cel ochrony,
droga naraże-

nia

Używane w Czas narażenia

Kwas solny ... % 7647-01-
0

DNEL 8 mg/m³ człowiek, przez
drogi oddechowe

pracownik
(przemysł)

przewlekłe - skutki lo-
kalne

Kwas solny ... % 7647-01-
0

DNEL 15 mg/m³ człowiek, przez
drogi oddechowe

pracownik
(przemysł)

ostre - skutki lokalne

8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualne wyposażenie ochronne)

Ochrona oczu/twarzy

Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi. Stosować ochronę twarzy.

Ochrona skóry

• ochrona rąk
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN
374. Przed użyciem sprawdzić szczelność/nieprzemakalność. Do szczególnych celów, zaleca się spraw-
dzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rę-
kawic.
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•  rodzaj materiału
NBR (Nitrylokauczuk)

• grubość materiału
>0,3 mm

• czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6)

• inne środki ochrony
Robić przerwy w pracy w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy
ochronne).

Ochrona dróg oddechowych
Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgieł. Sprzęt oczyszczająco-
pochłaniający (EN 141). Typ: E (przed kwaśnymi gazami, takich jak dwutlenek siarki i chlorowodór, kod
koloru: Żółty). P2 (filtruje co najmniej 94% cząstek zawieszonych w powietrzu, kod koloru: Biały).
Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie aerozoli lub mgieł.

Kontrola narażenia środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny ciekły (płyn)

Kolor bezbarwny - jasnożółty

Zapach kłujący

Próg zapachu Brak danych

Inne parametry fizyczne i chemiczne

wartość pH  <1 (20 °C)

Temperatura topnienia/krzepnięcia -30 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

 Informacja nie jest dostępna.

Temperatura zapłonu nie określone

Szybkość parowania brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) nie istotne (płyn)

Granica wybuchowości

• dolna granica wybuchowości (DGW) informacja nie jest dostępna

• górna granica wybuchowości (LEU) informacja nie jest dostępna

Granice wybuchowości chmur pyłowych nie istotne

Prężność par 190 hPa przy 20 °C

Gęstość 1,19 g/cm³ przy 20 °C

Gęstość par Informacja nie jest dostępna.
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Gęstość nasypowa Nie ma zastosowania

Gęstość względna Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalne w każdej proporcji

Współczynnik podziału

n-oktanol/woda (log KOW) Informacja nie jest dostępna.

Temperatura samozapłonu Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Temperatura rozkładu brak danych

Lepkość

• lepkość kinematyczna 1,933 mm²/s

• lepkość dynamiczna 2,3 mPa s przy 15 °C

Właściwości wybuchowe nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy

Właściwości utleniające żadne

9.2 Inne informacje
Nie ma dodatkowych informacji.

 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność

Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali.

10.2 Stabilność chemiczna
Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczny/niebezpieczne reakcje z:  Aminy, Silny utleniacz, Nadmanganian, Aldehydy, Węglik, Flu-
or, Aluminium, Metale, Mocne ługi,
Niebezpieczeństwo wybuchu: Metale alkaliczne, Kwas siarkowy, skoncentrowany

10.4 Warunki, których należy unikać
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

10.5 Materiały niezgodne
inny metale

Uwolnienie materiałów łatwopalnych z
metale (w wyniku uwalniania się wodoru w kwaśnym/zasadowym środowisku)

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.
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 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra
Nie klasyfikuje się jako toksycznie ostry.

Działania żrące/podrażniające
Powoduje poważne oparzenia.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

Podsumowanie oceny właściwości CMR
Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający
toksycznie na rozrodczość

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne
Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie).

Zagrożenie spowodowane aspiracją
Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

• W przypadku połknięcia
W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka (sil-
ne działanie żrące)

• W przypadku dostania się do oczu
powoduje oparzenia, Powoduje poważne uszkodzenie oczu, może spowodować utratę wzroku

• W przypadku dostania się do dróg oddechowych
Podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, Duszność, obrzęk płuc

• W przypadku dostania się na skórę
powoduje poważne oparzenia, opóźnia gojenie się ran

Inne informacje
Inne szkodliwe skutki działania: Zaburzenia rytmu serca, Omdlenie, Objawy mogą pojawić się także
dopiero po wielu godzinach po ekspozycji na działanie

 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność

zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego.

12.2 Proces rozkładu
Metody do określenia biodegradacji nie nadają się do stosowania w przypadku materiałów nieorga-
nicznych.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny  37 %, ekstra czysty

numer artykułu: 9277

Polska (pl) Strona 9 / 17



12.3 Zdolność do bioakumulacji
Dane nie są dostępne.

12.4 Mobilność w glebie
Dane nie są dostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Dane nie są dostępne.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Dane nie są dostępne.

 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miej-
scowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów
Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z
rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i proce-
sów.

13.3 Uwagi
Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejsco-
we lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe
lub regionalne.

 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ) 1789

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN KWAS SOLNY

Niebezpieczne składniki Kwas solny ... %

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 8 (materiały żrące)

14.4 Grupa pakowania II (substancje o średnim ryzyku)
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14.5 Zagrożenia dla środowiska żadne (nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zgodnie z
przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych)

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przepisy dot. towarów niebezpiecznych (ADR) powinny być przestrzegane na terenie zakładu.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

• Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym
(ADR/RID/ADN)

Numer UN (numer ONZ) 1789

Prawidłowa nazwa przewozowa KWAS SOLNY

Zapisy w dokumencie przewozowym UN1789, KWAS SOLNY, 8, II, (E)

Klasa 8

Kod klasyfikacji C1

Grupa pakowania II

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 8

Przepisy szczególne (PS) 520

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 L

Kategoria transportowa (KT) 2

Kod ograniczeń przewozu przez tunele E

Numer rozpoznawczy zagrożenia 80

• Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Numer UN (numer ONZ) 1789

Prawidłowa nazwa przewozowa HYDROCHLORIC ACID

Dane w deklaracji nadawcy UN1789, KWAS SOLNY, 8, II

Klasa 8

Zanieczyszczenie morza -

Grupa pakowania II

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 8

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 L

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny  37 %, ekstra czysty

numer artykułu: 9277

Polska (pl) Strona 11 / 17



EmS F-A, S-B

Kategoria pakowania C

Grupa segregacji 1 - Kwasy

• Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)

Numer UN (numer ONZ) 1789

Prawidłowa nazwa przewozowa Kwas solny

Dane w deklaracji nadawcy UN1789, Kwas solny, 8, II

Klasa 8

Grupa pakowania II

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 8

Przepisy szczególne (PS) A3

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 0,5 L

 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

• Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)
Żaden z czynników nie jest wymieniony.

• Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Żaden z czynników nie jest wymieniony.

• Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
Żaden z czynników nie jest wymieniony.

• Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII

Nazwa substancji Nr. CAS Wt% Rodzaj rejestracji Warunki
ogranicze-

nia

Nr.

Kwas solny 100 1907/2006/EC  załącznik
XVII

R3 3

Legenda
R3 1.  Nie mogą być stosowane w:

- wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektów świetlnych lub barwnych za pomocą zróżnico-
wanych faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,
- sztuczkach i żartach,
- grach przeznaczonych dla jednego lub większej liczby uczestników, lub wyrobach, które mają zostać użyte jako ta-
kie, nawet w celach dekoracyjnych.
2.  Wyroby niezgodne z ust. 1 nie mogą być wprowadzane do obrotu.
3.  Nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają środki barwiące (chyba że jest to wymagane względami
podatkowymi) lub środki zapachowe, bądź jedno i drugie, o ile:
- mogą być stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży oraz
- stanowią zagrożenie przy aspiracji i są oznakowane zwrotem R65 lub H304.
4.  Dekoracyjne lampy olejowe przeznaczone do powszechnej sprzedaży nie mogą być wprowadzane do obrotu, o
ile nie są zgodne z normą europejską dotyczącą dekoracyjnych lamp olejowych (EN 14059) przyjętą przez Europej-
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Legenda
ski Komitet Normalizacyjny (CEN).
5.  Bez uszczerbku dla wykonania innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i
oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin, dostawcy zapewniają spełnienie następujących wymagań
przed wprowadzeniem produktu do obrotu:
a)  oleje do lamp oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży powinny być opa-
trzone widocznym, czytelnym i niedającym się usunąć napisem: „Lampy napełnione tą cieczą należy chronić przed
dziećmi.” oraz, najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r.: „Już jeden łyk oleju do lamp lub nawet ssanie knota lampy mo-
że prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu.”;
b)  płynne rozpałki do grilla oznakowane zwrotem R65 lub H304 przeznaczone do powszechnej sprzedaży, najpóź-
niej do dnia 1 grudnia 2010 r. powinny być opatrzone widocznym, czytelnym i niedającym się usunąć napisem: „Już
jeden łyk rozpałki do grilla może prowadzić do uszkodzenia płuc zagrażającego życiu.”;
c)  oleje do lamp i rozpałki do grilla, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczone do powszechnej sprzedaży,
powinny najpóźniej do dnia 1 grudnia 2010 r. być pakowane w nieprzezroczyste czarne pojemniki o pojemności
nieprzekraczającej 1 litra.
6.  Najpóźniej do dnia 1 czerwca 2014 r. Komisja zwróci się do Europejskiej Agencji Chemikaliów o sporządzenie
dokumentacji zgodnie z art. 69 niniejszego rozporządzenia w celu ewentualnego wprowadzenia zakazu stosowa-
nia płynnych rozpałek do grilla i olejów do lamp dekoracyjnych, oznakowane zwrotem R65 lub H304, przeznaczo-
nych do powszechnej sprzedaży.
7.  Osoby fizyczne lub prawne wprowadzające po raz pierwszy do obrotu oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla
oznakowane zwrotem R65 lub H304 przedstawiają właściwym organom w danym państwie członkowskim do dnia
1 grudnia 2011 r. oraz corocznie po tej dacie informacje dotyczące zamienników dla olejów do lamp i płynnych roz-
pałek do grilla oznakowanych zwrotem R65 lub H304. Państwa członkowskie udostępniają te informacje Komisji.

• Ograniczenia zgodnie z REACH, Tytuł VIII
Żadne.

• Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC -
lista kandydacka
żaden z czynników nie jest wymieniony

• Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroże-
nia

Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z
zastosowaniem wymogów dotyczących
zakładów o zwiększonym i o dużym ry-

zyku

No-
tatki

nie przypisane

• Dyrektywa 75/324/EWG odnosząca się do dozowników aerozoli

Napełnianie partii
Dyrektywa w sprawie rozpuszczalników organicznych (2004/42/WE)

Zawartość LZO 0 %
0 g/l

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (LZO, 2010/75/UE)

Zawartość LZO 0 %

Zawartość LZO
Zawartość wody została odrzucona

0 g/l

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II
Żaden z czynników nie jest wymieniony.

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
Żaden z czynników nie jest wymieniony.

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej
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Żaden z czynników nie jest wymieniony.

Rozporządzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów
materiałów wybuchowych
żaden z czynników nie jest wymieniony

Rozporządzenie 111/2005/WE określające zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

Nazwa substancji Nr. CAS Klasyfikacja Kod CN Poziom pro-
gowy

Kwas solny ... % 7647-01-0 Category 3 2806 10 00

Wykazy krajowe

Państwo Wykazy krajowe Status

AU AICS wszystkie składniki zostały wymienione

CA DSL wszystkie składniki zostały wymienione

CN IECSC wszystkie składniki zostały wymienione

EU ECSI wszystkie składniki zostały wymienione

EU REACH Reg. wszystkie składniki zostały wymienione

JP CSCL-ENCS wszystkie składniki zostały wymienione

KR KECI wszystkie składniki zostały wymienione

MX INSQ wszystkie składniki zostały wymienione

NZ NZIoC wszystkie składniki zostały wymienione

PH PICCS wszystkie składniki zostały wymienione

TR CICR nie wszystkie składniki są wymienione

TW TCSI wszystkie składniki zostały wymienione

US TSCA wszystkie składniki zostały wymienione

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Kwas solny  37 %, ekstra czysty

numer artykułu: 9277
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 SEKCJA 16: Inne informacje
Skróty i akronimy

Skr. Opisy użytych skrótów

2000/39/WE Dyrektywa Komisji ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki
zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG (Dz. Urz. UE L 42 z
16.6.2000)

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych droga-
mi śródlądowymi)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro-
pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych)

CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość

DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, zob. IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujący minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujący zmian)

Dz.U. - 2018 Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2018.1286)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o
znaczeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

Eye Dam. poważnie szkodliwy dla oczu

Eye Irrit. działa drażniąco na oczy

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys-
tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych

IATA International Air Transport Association (zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów niebezpiecz-
nych dla transportu lotniczego)

ICAO International Civil Aviation Organization (międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych)

IOELV wskaźnikowa wartość narażenia zawodowego

Kod CN Nomenklatura Scalona

LZO lotne związki organiczne

MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine
Pollutant")

Met. Corr. substancja lub mieszanina powodująca korozję metali

NDS najwyższe dopuszczalne stężenie

NDS 8godz. najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NLP No-Longer Polymer (już nie polimer)

nr. indekso-
wy

numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1272/2008

Karta charakterystyki
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Skr. Opisy użytych skrótów

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest źródłem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji
dostępnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku)

ppm parts per million (cząsteczki (części) na milion)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo-
leń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)

Skin Corr. działa żrąco na skórę

Skin Irrit. działa drażniąco na skórę

STOT SE działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumula-
cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015,

poz.675)
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy-
rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicz-
nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)

- OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)

- OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższy-
ch dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z
dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
późn. zm.)

- 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. z 2005 r. nr 11,
poz. 86 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
- USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.

U. z 2013 r. poz. 888.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej-

sc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających sub-
stancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów nie-
bezpiecznych dla transportu lotniczego)

- Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)
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Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H290 może powodować korozję metali

H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 powoduje poważne uszkodzenie oczu

H335 może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zastrzeżenie
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia
się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazy-
nowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli pro-
dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu
ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.
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Wzór chemiczny O4-S.Mg:

1.1 Identyfikator produktu

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Ciało stałe.Typ produktu :

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za tą kartę
charakterystyki

:

Numer CAS : 7487-88-9

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Numer rejestracyjny REACH

Numer WE : 231-298-2

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu :

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska

sds@avantormaterials.com

Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna
44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11
tel.: (032) 239-20-00; fax: (032) 239-23-70; e-mail: avantor.pl@avantormaterials.com

w dni robocze, w godz.: 7.00 - 15.00: 606-659-006 lub całą dobę: 112

Data wydania/ Data aktualizacji : 2014-12-22.

Magnezu siarczan bezwodny CZDA

: Niedostępne.

Odczynnik.

Numer katalogowy : 613760112

:Inne zagrożenia nie
odzwierciedlone w klasyfikacji

Niedostępne.

Szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG [DSD]

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń :

Hasło ostrzegawcze :

Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia

:

Zwroty wskazujące środki
ostrożności

Brak hasła ostrzegawczego.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

2.3 Inne zagrożenia

Substancja spełnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako PBT
zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII

: Nie dotyczy.

Substancja spełnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako vPvB
zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII

: Nie dotyczy.

Nie sklasyfikowany.

Nie sklasyfikowany.

:
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Magnezu siarczan bezwodny CZDA

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w sekcji 8.

Identyfikatory 67/548/EWGNazwa produktu/składnika

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

magnesium sulphate WE: 231-298-2
CAS: 7487-88-9

100 Nie sklasyfikowany. Nie sklasyfikowany. [A]

% TypRozporządzenie (WE) Nr
1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja

[A] Skład
[B] Zanieczyszczenie
[C] Dodatek stabilizujący

Typ

Nie ma dodatkowych składników, które według obecnej wiedzy dostawcy są sklasyfikowane i przyczyniają się do klasyfikacji substancji, i w
związku z tym wymagają ich podania w tej sekcji.

3.1 Substancja

Kontakt ze skórą

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Informacje dla lekarza Leczyć objawowo.  W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z
lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

Spożycie

Wdychanie

Kontakt z okiem

:

:

:

:

:

Szczególne sposoby leczenia

Ochrona osób udzielających
pierwszej pomocy

: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się
odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Potencjalne ostre działanie na zdrowie

Wdychanie : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.:Spożycie

Kontakt ze skórą : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.:Kontakt z okiem

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Kontakt ze skórą

Spożycie

Wdychanie Brak konkretych danych.

Brak konkretych danych.

Brak konkretych danych.

:

:

:

Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.

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

Bez specjalnego leczenia.:

Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze.  Zapewnić osobie ciepło i spokój.  Jeżeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien
wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen.  Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

Przemyć usta wodą.  Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze.  Zapewnić osobie ciepło i spokój.
Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość
wody.  Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny.  Jeśli pojawią się
objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody.  Zdjąć skażoną odzież i buty.  Jeśli pojawią się objawy,
zasięgnąć porady lekarskiej.

Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę.
Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są.  Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie.

Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia.

5.1 Środki gaśnicze

Nie znane.

Stosowne środki gaśnicze :

Niewłaściwe środki gaśnicze :

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
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Magnezu siarczan bezwodny CZDA

Niebezpieczne produkty rozkładu
termicznego

Zagrożenia ze strony substancji
lub mieszaniny

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:
tlenki siarki
tlenek/tlenki metalu

Brak specyficznego zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.

Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z
maska zakrywającą całą twarz działająca przy dodatnim ciśnieniu.  Podstawowy poziom ochrony
podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty
ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.

Specjalne wyposażenie
ochronne dla strażaków

:

:

:

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalne działania ochronne dla
strażaków

: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli
wybuchł pożar.  Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

6.2 Środki ostrożności w zakresie
ochrony środowiska

Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.  Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia
do piwnic i obszarów zamkniętych.  Wessać lub zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku.
Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.  Uwaga: Patrz część 1, aby
uzyskać Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i część 13 z danymi o likwidacji odpadów.

Duże skażenie :

Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.  Wessać lub zebrać materiał i umieścić w oznakowanym
pojemniku.  Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

Niewielkie skażenie :

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

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie biorącego
udziału w akcji ratowniczej

:

Dla personelu biorącego udział w
akcji ratowniczej

:

6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8.
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13.

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się
odpowiednio przeszkolonym.  Ewakuować ludzi z okolicznych terenów.  Nie udzielać zezwolenia na
wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi.  Nie dotykać, ani nie przechodzić, po
uwolnionym materiale.  Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Jeśli do usuwania skażenia potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8,
dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.  Patrz także informacje w punkcie "Dla
personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej".

:

:

Należy unikać kontaktu materiału z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.  Należy
poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie
środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami.  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu,
zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od
niezgodnych materiałów (patrz dział 10), napojów i jedzenia.  Pojemnik powinien pozostać zamknięty i
szczelny aż do czasu użycia.  Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i
przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji.  Nie przechowywać w
nieoznakowanych pojemnikach.  Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu
środowiska.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne :

Wskazówki dotyczące ogólnej
higieny pracy

:

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, łącznie z
informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych
niezgodności

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia :

:Rozwiązania specyficzne dla
sektora przemysłowego

Niedostępne.

Niedostępne.

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8).

Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten
materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.  Pracownicy powinni umyć ręce i twarz
przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.  Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież
oraz sprzęt ochronny.  Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

:
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Zalecane procedury monitoringu

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny monitoring
osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności wentylacji lub
inny sposób kontroli konieczności uzywania środków ochrony dróg oddechowych.  Należy się odnieść
do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod określenia narażenia substancją chemiczną
przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki związane z metodami
oznaczania substancji niebezpiecznych.

Ochrona rąk

Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem,
zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to
konieczne.  Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy
wybranej maski.

Rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy nitrylowej lub inne
dopuszczone przez producenta rękawic do kontaktu z tym produktem. Czas wytrzymałości materiału
określa producent rękawic.

Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy
ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chlapnięcia, mgiełki,
gazy lub pyły.

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona dróg oddechowych :

:

:

:

Ochrona skóry

W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do
potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy.

:

Nie znana wartość NDS.

Kontrola narażenia środowiska : Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia
ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska.  W niektórych przypadkach potrzebne będą
skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na
celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

Odpowiednie zabezpieczenia
techniczne

: Nie jest wymagana specjalna wentylacja.  Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczajaca aby
kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.  Jeżeli niniejszy produkt zawiera składniki
ograniczonego narażenia, należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne
zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej zalecanych lub
prawnych granic.

Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany.  Do usunięcia
potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki.  Należy wyprać skażoną
odzież przed ponownym użyciem.  Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i
prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

8.2 Kontrola narażenia

Środki zachowania higieny :

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli

Indywidualne środki ochrony

Ochrona ciała :

Inne środki ochrony skóry Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe
środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniem.
Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.

DNEL

Brak dostępnych poziomów DEL.

PNEC

Brak dostępnych stężeń PEC.

Stan fizyczny Ciało stałe. [Kryształy.]

Zapach
pH

Biały.Kolor

7,9 [Stęż. (%w/w): 5%]

:

:

:

:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Bez zapachu.
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Niedostępne.

Temperatura topnienia/krzepnięcia

Temperatura wrzenia

Prężność pary

Gęstość względna

Rozpuszczalność

1124°C

2,65

Niedostępne.

Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: gorąca woda.
Częściowo rozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.

Temperatura samozapłonu

Temperatura zapłonu

Nie dotyczy.

Tygla otwartego: Nie dotyczy.

Niedostępne.

Niedostępne.

Lepkość Niedostępne.

Współczynnik podziału oktanol/woda

Granice palności lub wybuchowości:
górna/dolna

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.2 Inne informacje

Temperatura rozkładu : 1124°C

Brak dodatkowych informacji.

Gęstość nasypowa : 600 kg/m3

Masa cząsteczkowa : 120,37 g/mol

10.6 Niebezpieczne produkty
rozkładu

10.4 Warunki, których należy
unikać

W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład
produktu.

Produkt jest trwały.10.2 Stabilność chemiczna

Brak konkretych danych.

:

:

:

10.5 Materiały niezgodne :

10.3 Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących

reaktywności.

Brak konkretych danych.

Toksyczność ostra

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Rakotwórczość

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Mutagenność

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Działanie żrące/drażniące na skórę

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Uczulenie

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

Niebezpieczeństwo narażenia przez drogi oddechowe

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.
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Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie

Wdychanie : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.:Spożycie

Kontakt ze skórą : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.:Kontakt z okiem

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.Ogólne :

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.Rakotwórczość :

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.Mutagenność :

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.Teratogeniczność :

Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Zaburzenia rozrodczości : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną

Kontakt ze skórą

Spożycie

Wdychanie Brak konkretych danych.

Brak konkretych danych.

Brak konkretych danych.

:

:

:

Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.

Informacje o możliwych drogach
narażenia

:

Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także skutki przewlekłe w przypadku krótkiego i długoterminowego narażenia

Kontakt krótkotrwały

Kontakt długotrwały

Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki opóźnione :

:

Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki opóźnione :

:

Inne informacje :

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Mobilność Niedostępne.:

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Niedostępne.

12.1 Toksyczność

magnesium sulphate Toksyczność ostra EC50 704 mg/L
Słodka woda

Skorupiaki - Cypris subglobosa 48 godzin

Toksyczność ostra EC50 343560 ug/L
Słodka woda

Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin

Toksyczność ostra LC50 2820000 ug/L
Słodka woda

Ryba - Pimephales promelas - 1
do 7 dni

96 godzin

Przewlekłe NOEC 360 mg/L Słodka
woda

Rozwielitka - Daphnia magna -
Nowonarodzony - <24 godzin

3 tygodnie

Nazwa produktu/składnika GatunkiWynik Narażenie

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału
gleba/woda (KOC)

Niedostępne.:

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
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12.6 Inne szkodliwe skutki
działania

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

PBT : Nie dotyczy.

P: Niedostępne. B: Niedostępne. T: Niedostępne.

vPvB : Nie dotyczy.

vP: Niedostępne. vB: Niedostępne.

:

Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uważany za odpad
niebezpieczny w świetle Dyrektywy 91/689/EC Unii Europejskiej

Odpady niebezpieczne :

:Metody likwidowania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Opakowanie

Metody likwidowania :

Specjalne środki ostrożności :

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe.  Odpady
opakowaniowe należy poddawać recyklingowi.  Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać
jedynie wówczas gdy nie ma możliwości recyklingu.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.  Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą
zachowywać resztki produktu.  Należy unikać kontaktu materiału z glebą, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacją.

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe.  Znacznych
ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je poddać
obróbce w odpowiedniej oczyszczalni.  Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające
się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.  Utylizacja niniejszego
produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z
wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacja odpadów a także z wymogami władz
lokalnych.

-

-

-

-

-

-

-

Not regulated.

--

-

-

Nie podlega przepisom.

-

Nie podlega przepisom. Not regulated.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numer UN (numer
ONZ)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa zagrożenia
w transporcie

14.4 Grupa pakowania

ADN/ADNR

14.5 Zagrożenia dla
środowiska

14.7 Transport luzem zgodnie z
załącznikiem II do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie. Nie. No. No.

: Niedostępne.

14.6 Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

Niedostępne. Niedostępne. Niedostępne. Niedostępne.
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Inne przepisy UE

Nie dotyczy.Ograniczenia dotyczące
produkcji, wprowadzania do
obrotu i stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji,
preparatów i wyrobów

:

Wykaz europejski : Niniejszy materiał znajduje się w wykazie lub jest wyłączony.

Priorytetowa lista substancji
chemicznych

: Nie wymieniony

Przepisy międzynarodowe

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

15.2 Ocena bezpieczeństwa
chemicznego

Nie dotyczy.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

:

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Rozporządzenie (WE) 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)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (Dz.U. 05.73.645) z późniejszymi zmianami
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.05.11.86), z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2013 poz. 21)
USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

2014-12-22.Data wydruku

Data wydania/ Data aktualizacji

Wersja

Informacja dla czytelnika

Data poprzedniego wydania

:

:

:

:

Pełny tekst zwrotów R : Nie dotyczy.

Nie dotyczy.:Pełny tekst klasyfikacji [DSD/DPD]

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.

2014-12-22.

2013-11-13.

3

SEKCJA 16: Inne informacje

Pełny tekst zwrotów H :

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Nie sklasyfikowany.

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS] :

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
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Informacje w niniejszej Karcie Charakterystyki są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach prawnych Unii Europejskiej
i poszczególnych krajów. Wyrób ten nie może być używany do celów innych, niż podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej
instrukcji użycia. We wszystkich przypadkach, użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, wymaganych przez miejscowe
przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych w niniejszej Karcie Charakterystyki jest opis wymagań bezpieczeństwa, dotyczących naszego
wyrobu. Nie powinny jednak być traktowane jako gwarancja właściwości tego wyrobu.

9/9Karty Charakterystyki dostępne są na www.poch.com.pl



 

Sigma-Aldrich - 06084  Strona 1  z  10 

 

 

SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.5 Aktualizacja 24.03.2016 

Wydrukowano dnia 10.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Nitrobenzen 

 
Numer produktu : 06084 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr Indeksu : 609-003-00-7 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 98-95-3 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

 +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 3), H301 
Toksyczność ostra, Wdychanie (Kategoria 3), H331 
Toksyczność ostra, Skórnie (Kategoria 3), H311 
Rakotwórczość (Kategoria 2), H351 
Szkodliwe działanie na rozrodczość (Kategoria 1B), H360F 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie (Kategoria 1), Krew, H372 
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego (Kategoria 3), H412 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 
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Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H301 + H311 + H331 Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie 

wdychania 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H360F Może działać szkodliwie na płodność. 
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (Krew) poprzez długotrwałe lub 

wielokrotne narażenie. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę 

twarzy. 
P301 + P330 + P331 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać 

wymiotów.Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem. 

P302 + P352 + P312 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W 
przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem. 

P304 + P340 + P311 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i 
zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się 
pod opiekę lekarza. 

 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 
Szybko wchłania się przez skórę. 

 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Wzór chemiczny : C6H5NO2 

Masa cząsteczkowa : 123,11 g/mol 
Nr CAS : 98-95-3 
Nr WE : 202-716-0 
Nr Indeksu : 609-003-00-7 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Nitrobenzen Znajduje się na kandydackiej liście Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy 
(SVHC) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
 

98-95-3 
202-716-0 
609-003-00-7 
 

Acute Tox. 3; Carc. 2; Repr. 
1B; STOT RE 1; Aquatic 
Chronic 3; H301, H331, H311, 
H351, H360F, H372, H412 

<= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do szpitala. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak dostępnych danych 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony strumień wody. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Stosować ochronę układu oddechowego. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą 
wentylację. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Nie dopuścić 
do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się 
w nisko położonych przestrzeniach. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zebrać wyciek elektrobezpiecznym urządzeniem ssącym lub zmieść na mokro i umieścić w zbiorniku do 
utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Przechować w odpowiednich, 
zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać 
wdychania par lub mgieł. 
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia 
się ładunku elektrostatycznego. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo 
dla uniknięcia wycieków.  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Niepalne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne 
materiały niebezpieczne 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS WartośćDro
ga 
narażenia 

Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Nitrobenzen 98-95-3 NDS 1 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  TWA 0,2 ppm  
1 mg/m3 

Europejskich, indykatywnych 
dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego 

 Uwagi Adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej 
narażenia zawodowego wskazuje na możliwość znacznej absorpcji 
poprzez skórę 
Indykatywny 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu 
produktu. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Osłony twarzy (przyłbice) i okulary ochronne. Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: kauczuk butylowy 
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Minimalna grubość: 0,3 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Lateks naturalny/chloropren 
Minimalna grubość: 0,6 mm 
czas wytrzymałości: 40 min 
Materiał zbadano:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze 
używać maski na całą twarz z wkładami typu "multi-purpose combination" (USA) lub typu ABEK 
(EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciecz, czysty 
Barwa: bezbarwny, żółty 

b) Zapach gryzący 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH 8,0 - 8,5 w 1,00000 g/l w 20,0 °C 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 5 - 6 °C - lit. 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

210 - 211 °C - lit. 

g) Temperatura zapłonu 88,0 °C - zamknięty tygiel 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Górna granica wybuchowości: 40 %(V) 
Dolna granica wybuchowości: 1,8 %(V) 

k) Prężność par 66,7 hPa w 120,0 °C 
0,3 hPa w 20,0 °C 
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l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna Brak dostępnych danych 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

1,9 g/l w 20 °C 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

log Pow: 1,86 w 24,5 °C 

p) Temperatura 
samozapłonu 

482,0 °C 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Napięcia 
powierzchniowego 

43,4 mN/m w 20,0 °C 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Ciepło, ogień i iskry. 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, Mocne środki redukujące, Silne zasady 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
W przypadku pożaru tworzą się niebezpieczne produkty rozkładu. - Tlenki węgla, Tlenki azotu (NOx) 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - samiec - 588 mg/kg 
 
LC50 Wdychanie - Szczur - 4 h - 556 ppm 
Uwagi: Narządy zmysłów i zmysły specjalne (nos, oczy, uszy i smak): Oczy: Łzawienie. Zachowanie: 
Drżenie. Sinica 
 
LD50 Skórnie - Królik - 760 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik 
Wynik: Brak podrażnienia skóry - 24 h 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - Królik 
Wynik: Brak podrażnienia oczu 
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Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
 - Mysz 
Wynik: Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. 
(Dyrektywa ds. testów 429 OECD) 
 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
test nieplanowanej syntezy DNA 
hepatocyty szczurze  
Wynik: negatywny 
 
Dyrektywa ds. testów 474 OECD 
Mysz - samce i samice 
Wynik: negatywny 
 
Rakotwórczość 

Podejrzewany czynnik rakotwórczy dla ludzi 

IARC: 2B - Grupa 2A: Czynnik przypuszczalnie rakotwórczy dla ludzi (Nitrobenzen) 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

Przypuszczalny czynnik toksyczny dla reprodukcji dla ludzi 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Wdychanie - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. - Krew 
Wdychanie - Krew 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 

Toksyczność dawki 
powtórzonej 

Szczur - samce i samice - Doustnie - 28 d - LOAEL : 5 mg/kg 

 Szczur - samce i samice - Wdychanie - 14 d - NOAEL : 0,625 mg/l - LOAEL : < 
0,05 mg/l - Dyrektywa ds. testów 412 OECD 

RTECS: DA6475000 
 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane., Absorpcja w ciele prowadzi do tworzenie methemoglobiny, która w dostatecznym 
stężeniu powoduje sinicę. Początek może być opóźniony o 2  do 4 godzin lub dłużej., Narażenie na 
działanie i/lub spożycie alkoholu może zwiększyć działanie toksyczne. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb próba przepływowa LC50 - Danio rerio (danio pręgowane) - 92 mg/l  - 96,0 h 

(Dyrektywa ds. testów 203 OECD) 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

próba statyczna EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 35 mg/l  - 48 h 

 
Toksyczność dla alg Zwolnienie wzrostu EC50 - Chlorella pyrenoidosa - 18 mg/l  - 96 h 

(Dyrektywa ds. testów 201 OECD) 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność tlenowy(e)  - Czas ekspozycji 14 d 

Wynik: 3,3 % - Niełatwo biodegradowalny.  
 (Wytyczne OECD 301 C w sprawie prób) 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Bioakumulacja Cyprinus carpio (karaś) - 42 d 
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w 25 °C - 0,125 mg/l 
 
Współczynnika biokoncentracji (BCF): 3,1 - 4,8 
 (Dyrektywa ds. testów 305C OECD) 
 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Ten materiał palny można spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i 
skruber. Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1662 IMDG: 1662 IATA: 1662 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  NITROBENZEN 
IMDG:  NITROBENZENE 
IATA:  Nitrobenzene 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: tak IMDG Marine pollutant: yes IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

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

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

Uprawnienie i/lub ograniczenia stosowania 
REACH - Ograniczenia dotyczące produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów 
(Załącznik XVII) 

 : 202-716-0 
  

Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
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poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H301 Działa toksycznie po połknięciu. 
H301 + H311 + 
H331 

Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania 

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. 
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H360F Może działać szkodliwie na płodność. 
H372 Powoduje uszkodzenie narządów (/$/*_ORGAN_REPEAT/$/) poprzez długotrwałe 

lub wielokrotne narażenie. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Dalsze informacje 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 6.5 Aktualizacja 26.02.2015 

Wydrukowano dnia 11.01.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Octan etylu 

 
Numer produktu : 270989 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr Indeksu : 607-022-00-5 
Nr REACH : 01-2119475103-46-XXXX 

Nr CAS : 141-78-6 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Substancje ciekłe łatwopalne (Kategoria 2), H225 
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), H319 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (Kategoria 3), Centralny układ 
nerwowy, H336 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
F Produkt wysoce łatwopalny R11 
Xi Produkt drażniący R36 
  R66 
  R67 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
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Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, 

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. 
P261 Unikać wdychania par. 
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. 

 
Dodatkowe informacje o zagrożeniach (UE) 
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 

skóry. 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Wzór chemiczny : C4H8O2  

Masa cząsteczkowa : 88,11 g/mol 
Nr CAS : 141-78-6 
Nr WE : 205-500-4 
Nr Indeksu : 607-022-00-5 
Numer rejestracji : 01-2119475103-46-XXXX 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Octan etylu 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestracji 

141-78-6 
205-500-4 
607-022-00-5 
01-2119475103-46-XXXX 

Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT 
SE 3; H225, H319, H336, 
EUH066 

<= 100 % 

 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Octan etylu 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestracji 

141-78-6 
205-500-4 
607-022-00-5 
01-2119475103-46-XXXX 

F, Xi, R11 - R36 - R66 - R67 <= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 
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W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak dostępnych danych 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony strumień wody. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą wentylację. 
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Nie dopuścić do zbierania 
się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko 
położonych przestrzeniach. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zebrać wyciek elektrobezpiecznym urządzeniem ssącym lub zmieść na mokro i umieścić w zbiorniku do 
utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par lub mgieł. 
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia 
się ładunku elektrostatycznego. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo 
dla uniknięcia wycieków.  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Ciecze łatwopalne 
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7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS Wartość Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Octan etylu 141-78-6 NDS 734 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  NDSch 1.468 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

Zakres stosowania Droga 
narażenia 

Działanie na zdrowie Wartość 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki układowe 1468 mg/m3 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki miejscowe 1468 mg/m3 

Pracownicy Kontakt przez 
skórę 

Długotrwałe - skutki układowe 63mg/kg masy ciała/d 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 734 mg/m3 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 734 mg/m3 

Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki miejscowe, Ostre - skutki 
układowe 

734 mg/m3 

Konsumenci Kontakt przez 
skórę 

Długotrwałe - skutki układowe 37mg/kg masy ciała/d 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 367 mg/m3 

Konsumenci Połknięcie Długotrwałe - skutki układowe 4,5mg/kg masy 
ciała/d 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 367 mg/m3 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) 

Pomieszczenie Wartość 

Gleba 0,24 mg/kg 

Woda morska 0,026 mg/l 

Woda słodka 0,26 mg/l 

Osad morski 0,125 mg/kg 

Osad wody słodkiej 1,25 mg/kg 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Osłony twarzy (przyłbice) i okulary ochronne. Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
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powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: kauczuk butylowy 
Minimalna grubość: 0,3 mm 
czas wytrzymałości: 113 min 
Materiał zbadano:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
ubranie nieprzepuszczalne, Ubranie ochronne nasycone substancją opóźniającą palenie i 
antystatyczną., Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i 
ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze 
używać maski na całą twarz z wkładami typu "multi-purpose combination" (USA) lub typu ABEK 
(EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: czysty, ciecz 
Barwa: bezbarwny 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH Brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -84 °C 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

76,5 - 77,5 °C 

g) Temperatura zapłonu -2,99 °C - zamknięty tygiel 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Może tworzyć pyłowo-powietrzne mieszaniny wybuchowe. 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Górna granica wybuchowości: 11,5 %(V) 
Dolna granica wybuchowości: 2,2 %(V) 
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k) Prężność par 97,3 hPa w 20,0 °C 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna 0,90 g/cm3 w 20 °C 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

rozpuszczalny 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

log Pow: 0,73 

p) Temperatura 
samozapłonu 

427,0 °C 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Napięcia 
powierzchniowego 

24,0 mN/m w 20,0 °C 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Ciepło, ogień i iskry. 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - 5.620 mg/kg 
 
LC50 Wdychanie - Mysz - 2 h - 45.000 mg/m3 
 
LD50 Skórnie - Królik - > 18.000 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik 
Wynik: Łagodne podrażnienie skóry 
(Dyrektywa ds. testów 404 OECD) 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Zaklasyfikowano według Rozporządzenia (WE) 1272/2008, załącznik VI (Tabela 3.1/3.2) 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych 
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Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

Ten produkt stanowi lub zawiera składnik, którego rakotwórczości nie można określić na podstawie 
klasyfikacji IARC, ACGIH, NTP, lub EPA. 

 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: AH5425000 
 
Wdychanie w wysokich stężeniach może spowodować:, Ból głowy, Senność, Zawroty głowy, Wymioty, 
narkoza, anemia, Depresja centralnego systemu nerwowego 
 
Nerka - Nieregularności - W oparciu o dowody u ludzi 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) - 350,00 - 600,00 mg/l  - 96 h 
 
 LC50 - Pimephales promelas (złota rybka) - 220,00 - 250,00 mg/l  - 96 h 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 2.300,00 - 3.090,00 mg/l  - 24 h 

 
 LC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 560 mg/l  - 48 h 
 
Toksyczność dla alg EC50 - Algae - 4.300,00 mg/l  - 24 h 
 
 EC50 - SELENASTRUM - 1.800,00 - 3.200,00 mg/l  - 72 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność Wynik: 79 % - Łatwo biodegradowalny.  

 (Dyrektywa ds. testów 301D OECD) 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Bioakumulacja  - 3 d 

 
 
Współczynnika biokoncentracji (BCF): 30 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
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Brak dostępnych danych 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber, ale zachować 
nadzwyczajna ostrożność przy zapalaniu, ponieważ  ten materiał jest wysoce łatwopalny. Przekazać 
zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1173 IMDG: 1173 IATA: 1173 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  OCTAN ETYLU 
IMDG:  ETHYL ACETATE 
IATA:  Ethyl acetate 
 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
Eye Irrit. Działanie drażniące na oczy 
Flam. Liq. Substancje ciekłe łatwopalne  
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
STOT SE Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

F Produkt wysoce łatwopalny  
Xi Produkt drażniący  
R11 Produkt wysoce łatwopalny.  
R36 Działa drażniąco na oczy.  
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.  
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.  

Dalsze informacje 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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Załącznik: Scenariusz narażenia 

Zastosowania zidentyfikowane: 

Stosowanie: Wytwarzanie i stosowanie na terenie zakładu 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC19: Półprodukty 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC1: Produkcja substancji 

 

Stosowanie: Formulacja preparatów 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 10: Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) 

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC2: Formulacja preparatów 

 

Stosowanie: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które 
nie staną się częścią wyrobu 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC20: Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy 
PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC4, ERC6b, ERC1: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, 
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które nie staną się częścią wyrobu, Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych, 
Produkcja substancji 

 

Stosowanie: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

SU 3, SU 22, SU24: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci 
preparatów w obiektach przemysłowych, Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, 
szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło), Badania naukowo-rozwojowe 

PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC4, ERC8a: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie 
staną się częścią wyrobu, Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji 
pomocniczych w systemach otwartych 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Wytwarzanie i stosowanie na terenie zakładu 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC19 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, 

PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC1:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC1 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 

PROC8b, PROC9, PROC15, PC19 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Nosić odpowiednie rękawice badane zgodnie z EN374., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
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Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,026 mg/m³ 0 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,034 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 1,371 mg/kg 
masy ciała/d 

0,022 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 12,849 mg/m³ 0,018 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0,011 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 64,247 mg/m³ 0,088 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,343 mg/kg 
masy ciała/d 

0,005 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Formulacja preparatów 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 10 
Kategorie procesu : PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, 

PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC2:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC2 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8b, PROC9, PROC15 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Nosić odpowiednie rękawice badane zgodnie z EN374., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 12,849 mg/m³ 0,018 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 1,371 mg/kg 
masy ciała/d 

0,022 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0,011 
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wywiewnej 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 256,988 mg/m³ 0,35 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 64,247 mg/m³ 0,088 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,343 mg/kg 
masy ciała/d 

0,005 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w 
procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC20, PC21 
Kategorie procesu : PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, 

PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4, ERC6b, ERC1:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4, ERC6b, ERC1 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 
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2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, 

PROC10, PROC13, PROC15, PC20, PC21 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Nosić odpowiednie rękawice badane zgodnie z EN374., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0,011 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 64,247 mg/m³ 0,088 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC10 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 256,988 mg/m³ 0,35 
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PROC10 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 27,429 mg/kg 
masy ciała/d 

0,435 

PROC13 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC13 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 256,988 mg/m³ 0,35 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,343 mg/kg 
masy ciała/d 

0,005 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 22 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU 22, SU24 
Kategoria chemiczna produktu : PC21 
Kategorie procesu : PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4, ERC8a:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4, ERC8a 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC15, PC21 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Nosić odpowiednie rękawice badane zgodnie z EN374., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 
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3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,343 mg/kg 
masy ciała/d 

0,005 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 6.5 Aktualizacja 26.02.2015 

Wydrukowano dnia 11.01.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Octan etylu 

 
Numer produktu : 270989 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr Indeksu : 607-022-00-5 
Nr REACH : 01-2119475103-46-XXXX 

Nr CAS : 141-78-6 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Substancje ciekłe łatwopalne (Kategoria 2), H225 
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), H319 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (Kategoria 3), Centralny układ 
nerwowy, H336 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
F Produkt wysoce łatwopalny R11 
Xi Produkt drażniący R36 
  R66 
  R67 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
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Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, 

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. 
P261 Unikać wdychania par. 
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. 

 
Dodatkowe informacje o zagrożeniach (UE) 
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie 

skóry. 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Wzór chemiczny : C4H8O2  

Masa cząsteczkowa : 88,11 g/mol 
Nr CAS : 141-78-6 
Nr WE : 205-500-4 
Nr Indeksu : 607-022-00-5 
Numer rejestracji : 01-2119475103-46-XXXX 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Octan etylu 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestracji 

141-78-6 
205-500-4 
607-022-00-5 
01-2119475103-46-XXXX 

Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT 
SE 3; H225, H319, H336, 
EUH066 

<= 100 % 

 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Octan etylu 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestracji 

141-78-6 
205-500-4 
607-022-00-5 
01-2119475103-46-XXXX 

F, Xi, R11 - R36 - R66 - R67 <= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 
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W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak dostępnych danych 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony strumień wody. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą wentylację. 
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Nie dopuścić do zbierania 
się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko 
położonych przestrzeniach. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zebrać wyciek elektrobezpiecznym urządzeniem ssącym lub zmieść na mokro i umieścić w zbiorniku do 
utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par lub mgieł. 
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia 
się ładunku elektrostatycznego. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo 
dla uniknięcia wycieków.  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Ciecze łatwopalne 
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7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS Wartość Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Octan etylu 141-78-6 NDS 734 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  NDSch 1.468 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

Zakres stosowania Droga 
narażenia 

Działanie na zdrowie Wartość 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki układowe 1468 mg/m3 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki miejscowe 1468 mg/m3 

Pracownicy Kontakt przez 
skórę 

Długotrwałe - skutki układowe 63mg/kg masy ciała/d 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 734 mg/m3 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 734 mg/m3 

Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki miejscowe, Ostre - skutki 
układowe 

734 mg/m3 

Konsumenci Kontakt przez 
skórę 

Długotrwałe - skutki układowe 37mg/kg masy ciała/d 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 367 mg/m3 

Konsumenci Połknięcie Długotrwałe - skutki układowe 4,5mg/kg masy 
ciała/d 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 367 mg/m3 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) 

Pomieszczenie Wartość 

Gleba 0,24 mg/kg 

Woda morska 0,026 mg/l 

Woda słodka 0,26 mg/l 

Osad morski 0,125 mg/kg 

Osad wody słodkiej 1,25 mg/kg 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Osłony twarzy (przyłbice) i okulary ochronne. Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
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powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: kauczuk butylowy 
Minimalna grubość: 0,3 mm 
czas wytrzymałości: 113 min 
Materiał zbadano:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
ubranie nieprzepuszczalne, Ubranie ochronne nasycone substancją opóźniającą palenie i 
antystatyczną., Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i 
ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze 
używać maski na całą twarz z wkładami typu "multi-purpose combination" (USA) lub typu ABEK 
(EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: czysty, ciecz 
Barwa: bezbarwny 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH Brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -84 °C 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

76,5 - 77,5 °C 

g) Temperatura zapłonu -2,99 °C - zamknięty tygiel 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Może tworzyć pyłowo-powietrzne mieszaniny wybuchowe. 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Górna granica wybuchowości: 11,5 %(V) 
Dolna granica wybuchowości: 2,2 %(V) 
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k) Prężność par 97,3 hPa w 20,0 °C 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna 0,90 g/cm3 w 20 °C 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

rozpuszczalny 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

log Pow: 0,73 

p) Temperatura 
samozapłonu 

427,0 °C 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Napięcia 
powierzchniowego 

24,0 mN/m w 20,0 °C 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Ciepło, ogień i iskry. 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - 5.620 mg/kg 
 
LC50 Wdychanie - Mysz - 2 h - 45.000 mg/m3 
 
LD50 Skórnie - Królik - > 18.000 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik 
Wynik: Łagodne podrażnienie skóry 
(Dyrektywa ds. testów 404 OECD) 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Zaklasyfikowano według Rozporządzenia (WE) 1272/2008, załącznik VI (Tabela 3.1/3.2) 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych 



 

Sigma-Aldrich - 270989  Strona 7  z  17 

 

 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

Ten produkt stanowi lub zawiera składnik, którego rakotwórczości nie można określić na podstawie 
klasyfikacji IARC, ACGIH, NTP, lub EPA. 

 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: AH5425000 
 
Wdychanie w wysokich stężeniach może spowodować:, Ból głowy, Senność, Zawroty głowy, Wymioty, 
narkoza, anemia, Depresja centralnego systemu nerwowego 
 
Nerka - Nieregularności - W oparciu o dowody u ludzi 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) - 350,00 - 600,00 mg/l  - 96 h 
 
 LC50 - Pimephales promelas (złota rybka) - 220,00 - 250,00 mg/l  - 96 h 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 2.300,00 - 3.090,00 mg/l  - 24 h 

 
 LC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 560 mg/l  - 48 h 
 
Toksyczność dla alg EC50 - Algae - 4.300,00 mg/l  - 24 h 
 
 EC50 - SELENASTRUM - 1.800,00 - 3.200,00 mg/l  - 72 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność Wynik: 79 % - Łatwo biodegradowalny.  

 (Dyrektywa ds. testów 301D OECD) 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Bioakumulacja  - 3 d 

 
 
Współczynnika biokoncentracji (BCF): 30 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
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Brak dostępnych danych 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber, ale zachować 
nadzwyczajna ostrożność przy zapalaniu, ponieważ  ten materiał jest wysoce łatwopalny. Przekazać 
zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1173 IMDG: 1173 IATA: 1173 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  OCTAN ETYLU 
IMDG:  ETHYL ACETATE 
IATA:  Ethyl acetate 
 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
Eye Irrit. Działanie drażniące na oczy 
Flam. Liq. Substancje ciekłe łatwopalne  
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
STOT SE Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

F Produkt wysoce łatwopalny  
Xi Produkt drażniący  
R11 Produkt wysoce łatwopalny.  
R36 Działa drażniąco na oczy.  
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.  
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.  

Dalsze informacje 
Copyright 2015 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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Załącznik: Scenariusz narażenia 

Zastosowania zidentyfikowane: 

Stosowanie: Wytwarzanie i stosowanie na terenie zakładu 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC19: Półprodukty 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC1: Produkcja substancji 

 

Stosowanie: Formulacja preparatów 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 10: Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) 

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC2: Formulacja preparatów 

 

Stosowanie: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które 
nie staną się częścią wyrobu 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC20: Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy 
PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC4, ERC6b, ERC1: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, 
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które nie staną się częścią wyrobu, Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych, 
Produkcja substancji 

 

Stosowanie: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

SU 3, SU 22, SU24: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci 
preparatów w obiektach przemysłowych, Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, 
szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło), Badania naukowo-rozwojowe 

PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC4, ERC8a: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie 
staną się częścią wyrobu, Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji 
pomocniczych w systemach otwartych 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Wytwarzanie i stosowanie na terenie zakładu 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC19 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, 

PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC1:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC1 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 

PROC8b, PROC9, PROC15, PC19 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Nosić odpowiednie rękawice badane zgodnie z EN374., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
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Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,026 mg/m³ 0 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,034 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 1,371 mg/kg 
masy ciała/d 

0,022 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 12,849 mg/m³ 0,018 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0,011 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 64,247 mg/m³ 0,088 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,343 mg/kg 
masy ciała/d 

0,005 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Formulacja preparatów 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 10 
Kategorie procesu : PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, 

PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC2:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC2 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8b, PROC9, PROC15 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Nosić odpowiednie rękawice badane zgodnie z EN374., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 12,849 mg/m³ 0,018 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 1,371 mg/kg 
masy ciała/d 

0,022 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0,011 
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wywiewnej 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 256,988 mg/m³ 0,35 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 64,247 mg/m³ 0,088 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,343 mg/kg 
masy ciała/d 

0,005 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w 
procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC20, PC21 
Kategorie procesu : PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, 

PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4, ERC6b, ERC1:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4, ERC6b, ERC1 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 
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2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, 

PROC10, PROC13, PROC15, PC20, PC21 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Nosić odpowiednie rękawice badane zgodnie z EN374., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,686 mg/kg 
masy ciała/d 

0,011 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 64,247 mg/m³ 0,088 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 128,494 mg/m³ 0,175 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,857 mg/kg 
masy ciała/d 

0,109 

PROC10 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 256,988 mg/m³ 0,35 
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PROC10 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 27,429 mg/kg 
masy ciała/d 

0,435 

PROC13 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,714 mg/kg 
masy ciała/d 

0,218 

PROC13 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 256,988 mg/m³ 0,35 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,343 mg/kg 
masy ciała/d 

0,005 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 22 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU 22, SU24 
Kategoria chemiczna produktu : PC21 
Kategorie procesu : PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4, ERC8a:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4, ERC8a 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC15, PC21 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Nosić odpowiednie rękawice badane zgodnie z EN374., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 
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3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,343 mg/kg 
masy ciała/d 

0,005 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 25,699 mg/m³ 0,035 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.4 Przejrzano dnia 24.07.2014 

Wydrukowano dnia 30.11.2016 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Sodium chloride 

 
Numer produktu : 310166 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 7647-14-5 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
Nie jest substancją lub mieszaniną niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008. 
Ta substancja nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.  

2.2 Elementy oznakowania 

Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im przepisami 
krajowymi. 

2.3 Inne zagrożenia - żaden 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Wzór chemiczny : ClNa  
Masa cząsteczkowa : 58,44 g/mol 
Nr CAS : 7647-14-5 
Nr WE : 231-598-3 
 
 
Zgodnie z odpowiednimi przepisami nie ma konieczności ujawniania składników. 
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. 

W przypadku połknięcia 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Chlorowodór gazowy, Tlenki sodu 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  
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7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Ogólne zasady higieny przemysłowej. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochronę oczu lub twarzy 
Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH 
(USA) lub EN 166 (WE). 

Ochronę skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
Wybierz ochronę ciała w zależności od jego rodzaju, stężenia i ilości niebezpiecznych substancji i 
specyfiki miejsca pracy., Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do 
stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

Ochronę dróg oddechowych 
Ochrona układu oddechowego nie jest wymagana. Gdy wymagana jest ochrona  przed 
dokuczliwymi pyłami użyć maski przeciwpyłowej typu N85 (USA) lub  typu P1 (EN 143). Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciało stałe 
Barwa: bezbarwny 

b) Zapach brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu brak dostępnych danych 

d) pH 7 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 801 °C 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

1.413 °C 

g) Temperatura zapłonu brak dostępnych danych  

h) Szybkość parowania brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

brak dostępnych danych 

k) Prężność par 1,33 hPa w 865 °C 

l) Gęstość par brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna 2,1650 g/cm3 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

358 g/l w 20 °C - rozpuszczalny 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu brak dostępnych danych 

r) Lepkość brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
brak dostępnych danych 
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10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - szczur - 3.550 mg/kg 
 
LC50 Wdychanie - szczur - 1 h - > 42.000 mg/m3 
 
LD50 Skórnie - królik - > 10.000 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
brak dostępnych danych 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
brak dostępnych danych 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: VZ4725000 
 
Wymioty, Mdłości, W narządach wewnętrznych może nastąpić odwodnienie i zastój krwi. Hipertoniczne 
roztwory soli mogą wywoływać reakcje zapalne w przewodzie pokarmowym. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Lepomis macrochirus - 5.840 mg/l  - 96 h 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

NOEC - Dafnia - 1.500 mg/l  - 7 d 

 
 LC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 1.661 mg/l  - 48 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
brak dostępnych danych 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
brak dostępnych danych 
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12.4 Mobilność w glebie 
brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ocena PBT/vPvB jest niedostępna, ponieważ nie wymaga się/nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
chemicznego 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
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Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Dalsze informacje 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.3 Przejrzano dnia 29.05.2014 

Wydrukowano dnia 09.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Wodorotlenek sodu 

 
Numer produktu : 71687 
Marka : Sigma 
Nr Indeksu : 011-002-00-6 
Nr REACH : 01-2119457892-27-XXXX 

Nr CAS : 1310-73-2 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Substancje powodujące korozję metali (Kategoria 1), H290 
Działanie żrące na skórę (Kategoria 1A), H314 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
C Produkt żrący R35 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

 
 
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H290 Może powodować korozję metali. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę 
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twarzy. 
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 lub lekarzem. 
 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia - żaden 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Synonimy : ‘Caustic soda’ 

 
Wzór chemiczny : HNaO  
Masa cząsteczkowa : 40,00 g/mol 
Nr CAS : 1310-73-2 
Nr WE : 215-185-5 
Nr Indeksu : 011-002-00-6 
Numer rejestru : 01-2119457892-27-XXXX 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Wodorotlenek sodu 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestru 

1310-73-2 
215-185-5 
011-002-00-6 
01-2119457892-27-XXXX 

Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; 
H290, H314 

<= 100 % 

 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Wodorotlenek sodu 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestru 

1310-73-2 
215-185-5 
011-002-00-6 
01-2119457892-27-XXXX 

C, R35 <= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 
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4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Tlenki sodu 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Stosować ochronę układu oddechowego. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. 
Zapewnić wystarczającą wentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Unikać wdychania pyłu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zbierać i przygotować do usunięcia unikając rozpylania. Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać tworzenia pyłu i aerozolu. 
Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
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Składniki Nr CAS Wartość Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Wodorotlenek sodu 1310-73-2 NDSch 1 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  NDS 0,5 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

Zakres stosowania Droga 
narażenia 

Działanie na zdrowie Wartość 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 1 mg/m3 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 1 mg/m3 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochronę oczu lub twarzy 
Osłony twarzy (przyłbice) i okulary ochronne. Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochronę skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 
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Ochronę dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane są maski oczyszczające powietrze używać maski na 
całą twarz typu N100 (USA) lub maski z wkładami typu P3 (EN 143) jako dodatkowego 
zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest jedynym zabezpieczeniem używać 
maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać maski testowanej i odpowiadajacej 
odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: pigułki 
Barwa: biały 

b) Zapach bez zapachu 

c) Próg zapachu brak dostępnych danych 

d) pH 14 w 50 g/l w 20 °C 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 318 °C 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

1.390 °C 

g) Temperatura zapłonu nie dotyczy  

h) Szybkość parowania brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

brak dostępnych danych 

k) Prężność par < 24,00 hPa w 20 °C 
4,00 hPa w 37 °C 

l) Gęstość par 1,38 - (Powietrze = 1.0) 

m) Gęstość względna 2,1300 g/cm3 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

ok.1.260 g/l w 20 °C 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu brak dostępnych danych 

r) Lepkość brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Gęstość nasypowa ok.1.150 kg/m3 

 Względna gęstość 1,38 - (Powietrze = 1.0) 



 

Sigma - 71687  Strona 6  z  16 

 

 

oparów 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
brak dostępnych danych 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, Silne kwasy, Substancje organiczne 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
brak dostępnych danych 

Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - królik 
Wynik: Powoduje poważne oparzenia. - 24 h 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - królik 
Wynik: Produkt żrący - 24 h 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Nie zachodzi 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: WB4900000 
 
Materiał działa skrajnie niszcząco na tkankę błon śluzowych i górnych dróg oddechowych, oczy i skórę. 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Gambusia affinis (Gambuzja pospolita) - 125 mg/l  - 96 h 
 
 LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) - 45,4 mg/l  - 96 h 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

Zwolnienie poruszania się EC50 - Dafnia - 40,38 mg/l  - 48 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Motody określania biodegradowalności nie mają zastosowania do substancji nieorganicznych. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ocena PBT/vPvB jest niedostępna, ponieważ nie wymaga się/nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
chemicznego 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Substancja szkodliwa dla życia w środowisku wodnym. 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. 
Rozpuścić lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania 
chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1823 IMDG: 1823 IATA: 1823 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY 
IMDG:  SODIUM HYDROXIDE, SOLID 
IATA:  Sodium hydroxide, solid 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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



 

Sigma - 71687  Strona 8  z  16 

 

 

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H290 Może powodować korozję metali. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  
Met. Corr. Substancje powodujące korozję metali 
Skin Corr. Działanie żrące na skórę 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

C Produkt żrący  
R35 Powoduje poważne oparzenia.  

Dalsze informacje 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
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jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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Załącznik: Scenariusz narażenia 

Zastosowania zidentyfikowane: 

Stosowanie: Stosowany jako półprodukt chemiczny 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC19: Półprodukty 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC1: Produkcja substancji 

 

Stosowanie: Formulacja preparatów 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 10: Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC2: Formulacja preparatów 

 

Stosowanie: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

SU 3, SU 22, SU24: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci 
preparatów w obiektach przemysłowych, Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, 
szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło), Badania naukowo-rozwojowe 

PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC4, ERC6a, ERC6b: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, 
które nie staną się częścią wyrobu, Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne 
substancje (stosowanie półproduktów), Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych 

 

Stosowanie: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które 
nie staną się częścią wyrobu 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

SU 3, SU 22, SU24: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci 
preparatów w obiektach przemysłowych, Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, 
szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło), Badania naukowo-rozwojowe 
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PC2: Adsorbenty 
PC14: Produkty do obróbki powierzchni metalowych, w tym produkty do galwanizacji i powlekania 
elektrolitycznego 
PC15: Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych 
PC20: Produkty z grup regulatorów pH, flokulantów, środków strącających, zobojętniaczy 
PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach) 

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC11: Napylanie nieprzemysłowe 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

ERC4: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie staną 
się częścią wyrobu 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako półprodukt chemiczny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC19 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, 

PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC1:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC1 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 

PROC8b, PROC9, PROC15, PC19 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciało stałe, niskie zapylenie 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 



 

Sigma - 71687  Strona 12  z  16 

 

 

 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,007 mg/m3 0,007 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,007 mg/m3 0,007 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,7 mg/m3 0,7 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Formulacja preparatów 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 10 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC2:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC2 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC8b, PROC9 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciało stałe, niskie zapylenie 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 



 

Sigma - 71687  Strona 13  z  16 

 

 

Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,007 mg/m3 0,007 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,007 mg/m3 0,007 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,7 mg/m3 0,7 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,7 mg/m3 0,7 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 22 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU 22, SU24 
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Kategoria chemiczna produktu : PC21 
Kategorie procesu : PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4, ERC6a, ERC6b:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4, ERC6a, ERC6b 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC15, PC21 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciało stałe, niskie zapylenie 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w 
procesach i produktach, które nie staną się częścią wyrobu 
 

Główne grupy użytkowników : SU 22 
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Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU 22, SU24 
Kategoria chemiczna produktu : PC2, PC14, PC15, PC20, PC35 
Kategorie procesu : PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC5, PROC9, PROC10, 

PROC11, PROC13, PROC15, PC2, PC14, PC15, PC20, PC35 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciało stałe, niskie zapylenie 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko naturalne 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,7 mg/m3 0,7 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 

PROC10 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,35 mg/m3 0,35 

PROC11 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,7 mg/m3 0,7 

PROC13 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,35 mg/m3 0,35 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej Wdychanie 0,07 mg/m3 0,07 
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wentylacji 
wywiewnej 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 



 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/
przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Identyfikacja substancji Wodorotlenek sodu

Numer artykułu 9356

Numer rejestracji (REACH) 01-2119457892-27-xxxx

Nr. indeksowy 011-002-00-6

Numer WE 215-185-5

Numer CAS 1310-73-2

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjna
cele laboratyjne i analityczne

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Niemcy

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Strona www: www.carlroth.de

Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę
charakterystyki

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (kompetentna osoba) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Numer telefonu alarmowego

Nazwa Ulica Kod pocztowy/
miejscowość

Telefon Strona www

Instytut Medycyny
Pracy

Centrum Informacji
Toksykologicznej

Łódź 42 631 47 24  (Fax: 42
657 42 95)

http://
www.imp.lodz.pl/

Służba powiadamianych w nagłych przypadkach Tel. alarmowy 112 .

1.5 Importer
Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Ul. Kasprzaka 44/52
01-224  Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 631 16 27.
Fax:
Strona www: www.linegal.pl

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Wodorotlenek sodu  ≥ 99 %

numer artykułu: 9356
Wersja: 4.0 pl
Zastępuje wersję z: 23.09.2016
Wersja: (3)

data sporządzenia: 02.06.2015
Aktualizacja: 19.11.2018
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 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasyfikacja zg. z GHS

Sekcja Klasa zagrożenia Klasa i kategoria za-
grożenia

Zwrot
wskazu-
jący ro-
dzaj za-

grożenia

2.16 substancja lub mieszanina powodująca korozję metali (Met. Corr. 1) H290

3.2 działanie żrące/podrażniające na skórę (Skin Corr. 1A) H314

3.3 poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (Eye Dam. 1) H318

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło
ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy

GHS05

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H290 Może powodować korozję metali
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobieganie
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności - reagowanie
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą za-

nieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka mi-

nut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Symbol(-e)

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Wodorotlenek sodu  ≥ 99 %

numer artykułu: 9356
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P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłu-

kać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontakto-

we, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

2.3 Inne zagrożenia
Nie ma dodatkowych informacji.

 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1 Substancje

Nazwa substancji Wodorotlenek sodu

Nr. indeksowy 011-002-00-6

Numer rejestracji (REACH) 01-2119457892-27-xxxx

Numer WE 215-185-5

Numer CAS 1310-73-2

Wzór cząsteczkowy HNaO

Masa cząsteczkowa 40 g/mol

 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Samoochrona udzielających pierwszej pomocy.

Po narażeniu przez drogi oddechowe
Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku pojawienia się jakich-
kolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują.

Po kontakcie ze skórą
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Konieczna jest natychmiastowa po-
moc medyczna, tak aby nie doprowadzić do przewlekłego i ciężkiego gojenia się ran.

Po kontakcie z oczami
W przypadku przedostania się do oczu natychmiast przemywać przez 10 do 15 minut przy otwartej
powiece bieżącą wodą i udać się do okulisty. Chronić nieuszkodzone oko.

Po narażeniu przez przewód pokarmowy
Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeń-
stwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka (silne działanie żrące). Natychmiast wezwać lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Działanie drażniące, Działanie żrące, Kaszel, Trudności w oddychaniu, Omdlenie, Ryzyko poważnego
uszkodzenia oczu

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

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE

Wodorotlenek sodu  ≥ 99 %
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 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze
Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia
rozpylona woda, piana, suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla (CO2)

Niewłaściwe środki gaśnicze
silny strumień wody

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niepalny.

5.3 Informacje dla straży pożarnej
Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności. Nosić autonomicz-
ny aparat oddechowy. Należy nosić specjalistyczną odzież ochronną przeciwko zagrożeniom chemicz-
nym.

 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Nie wdychać pyłu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

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

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku
Przykrywanie kanalizacji.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Zbierać mechanicznie. Ograniczenie pylenia.

Inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umieścić w odpowiednich pojemnikach do usunięcia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne:
zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE
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 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Chronić przed wilgocią. Gdy
nie jest w użyciu, przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy
Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowy-
wać pojemnik szczelnie zamknięty.

Niezgodne substancje lub mieszaniny
Obserwować zgodność przechowywania.

Uwzględnienie innych zaleceń

• Wymagania  dotyczące wentylacji
Stosować ogólne i miejscowe wietrzenie.

• Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia lub zbiorniki przeznaczone do magazynowania
Zalecana temperatura przechowywania: 15 – 25 °C.

7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe
Brak dostępnych informacji.

 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli

Krajowe dopuszczalne wartości

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku
pracy)

Pań-
stwo

Nazwa czynnika Nr. CAS Adnota-
cja

Identyfi-
kator

NDS
8godz.

[mg/m³]

NDSCh
[mg/m³]

Źródło

PL wodorotlenek sodu 1310-73-2 NDS 0,5 1 Dz.U. - 2016

Adnotacja
NDS 8godz. Średnia ważona czasu (dopuszczalne długotrwałe narażenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu

podstawowego równego osiem godzin, jako czasowa średnia ważona (jeżeli nie postanowiono inaczej)
NDSCh Dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia: wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno

mieć miejsca, a która dotyczy 15-minutowego okresu (jeżeli nie postanowiono inaczej)

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

• wartości dla ludzkiego zdrowia

Parametr do-
celowy

Poziom pro-
gowy

Cel ochrony, dro-
ga narażenia

Używane w Czas narażenia

DNEL 1 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki ogólno-
ustrojowe

DNEL 1 mg/m³ człowiek, przez drogi
oddechowe

pracownik (przemysł) przewlekłe - skutki lokalne

Karta charakterystyki
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8.2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne (indywidualny sprzęt ochronny)

Ochrona oczu/twarzy

Stosować gogle bezpieczeństwa z osłonami bocznymi. Stosować ochronę twarzy.

Ochrona skóry

• ochrona rąk
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN
374. Przed użyciem sprawdzić szczelność/nieprzemakalność. Do szczególnych celów, zaleca się spraw-
dzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rę-
kawic.

•  rodzaj materiału
NBR (Nitrylokauczuk)

• grubość materiału
>0,11 mm

• czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6)

• inne środki ochrony
Robić przerwy w pracy w celu regeneracji skóry. Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry (maści/kremy
ochronne).

Ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: Tworzenie się pyłów. Filtr cząstek stałych (EN 143).
P2 (filtruje co najmniej 94% cząstek zawieszonych w powietrzu, kod koloru: Biały).

Kontrola narażenia środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny stały (wg. opisu produktu)

Kolor przeświecający

Zapach bezwonny

Próg zapachu Brak danych

Karta charakterystyki
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Inne parametry fizyczne i chemiczne

wartość pH  14 (woda: 100 g/l, 20 °C)

Temperatura topnienia/krzepnięcia 319 – 323 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

 1.390 °C

Temperatura zapłonu nie ma zastosowania

Szybkość parowania brak danych

Palność (ciała stałego, gazu) Informacje nie są dostępne

Granica wybuchowości

• dolna granica wybuchowości (DGW) informacja nie jest dostępna

• górna granica wybuchowości (LEU) informacja nie jest dostępna

Granice wybuchowości chmur pyłowych informacje nie są dostępne

Prężność par Informacja nie jest dostępna.

Gęstość 2,13 g/cm³ przy 20 °C

Gęstość par Informacja nie jest dostępna.

Gęstość względna Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Rozpuszczalność(-ci)

Rozpuszczalność w wodzie >1.000 g/l przy 20 °C

Współczynnik podziału

n-oktanol/woda (log KOW) Informacja nie jest dostępna.

Temperatura samozapłonu Informacja nt. tej właściwości nie jest dostępna.

Temperatura rozkładu brak danych

Lepkość nie istotne  (ciało stałe)

Właściwości wybuchowe nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy

Właściwości utleniające żadne

9.2 Inne informacje
Nie ma dodatkowych informacji.

 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność

Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali.

10.2 Stabilność chemiczna
Materiał jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i
pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Gwałtowne reakcje z: Aceton, Chloroform, Bezwodnik maleinowy, Kwasy, Fosfor, Nitryl, Nadtlenki,
Brom, Nitrozwiązek, Azotan, Magnez, Wapń, Metal sproszkowany,
=> Właściwości wybuchowe

Karta charakterystyki
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10.4 Warunki, których należy unikać
Wilgotność.

10.5 Materiały niezgodne
inny metale - aluminium - cynk - cyna - Mosiądz

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5.

 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Dane nie są dostępne.

Toksyczność ostra
Nie klasyfikuje się jako toksycznie ostry.

Działania żrące/podrażniające
Powoduje poważne oparzenia.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na skórę lub drogi oddechowe
Nie klasyfikuje się jako działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę.

Podsumowanie oceny właściwości CMR
Nie klasyfikuje się jako działający mutagennie na komórki rozrodcze, rakotwórczy, ani jako działający
toksycznie na rozrodczość

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (narażenie jednorazowe).

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie wielokrotne
Nie klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie).

Zagrożenie spowodowane aspiracją
Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie spowodowane aspiracją.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

• W przypadku połknięcia
W przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo perforacji przewodu pokarmowego i żołądka (sil-
ne działanie żrące)

• W przypadku dostania się do oczu
Powoduje poważne uszkodzenie oczu - spowodowanie uszkodzenia tkanki w oku - zniszczenie rogów-
ki - może spowodować utratę wzroku

• W przypadku dostania się do dróg oddechowych
kaszel, trudności w oddychaniu, Duszność

• W przypadku dostania się na skórę
powoduje poważne oparzenia

Inne informacje
Inne szkodliwe skutki działania: Omdlenie
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 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność

zgodnie z 1272/2008/WE: Nie klasyfikuje się jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego.

Toksyczność dla środowiska wodnego (ostra)

Parametr docelowy Wartość Gatunek Źródło Czas nara-
żenia

EC50 40,4 mg/l rozwielitka (Dafnia) ECHA 48 h

12.2 Proces rozkładu
Metody do określenia biodegradacji nie nadają się do stosowania w przypadku materiałów nieorga-
nicznych.

12.3 Zdolność do bioakumulacji
Dane nie są dostępne.

12.4 Mobilność w glebie
Dane nie są dostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Dane nie są dostępne.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Dane nie są dostępne.

 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miej-
scowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

Odprowadzanie ścieków - istotne informacje
Nie wprowadzać do kanalizacji.

Przetwarzanie odpadów z pojemników/opakowań
Odpad niebezpieczny; tylko opakowania zatwierdzone mogą być stosowane (np. Wg. ADR).

13.2 Odpowiednie przepisy dotyczące odpadów
Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z
rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i proce-
sów.
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13.3 Uwagi
Odpady powinny być rozdzielone na kategorie, które mogą być traktowane oddzielnie przez miejsco-
we lub krajowe zakłady utylizacji odpadów. Proszę wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy krajowe
lub regionalne.

 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ) 1823

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY

Niebezpieczne składniki Wodorotlenek sodu

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 8 (materiały żrące)

14.4 Grupa pakowania II (substancje o średnim ryzyku)

14.5 Zagrożenia dla środowiska żadne (nie stanowi zagrożenia dla środowiska, zgodnie z
przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych)

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Przepisy dot. towarów niebezpiecznych (ADR) powinny być przestrzegane na terenie zakładu.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla każdego z przepisów modelowych ONZ

• Transport towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym
(ADR/RID/ADN)

Numer UN (numer ONZ) 1823

Prawidłowa nazwa przewozowa WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY

Zapisy w dokumencie przewozowym UN1823, WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY, 8, II,
(E)

Klasa 8

Kod klasyfikacji C6

Grupa pakowania II

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 8

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 kg

Kategoria transportowa (KT) 2

Kod ograniczeń przewozu przez tunele E

Numer rozpoznawczy zagrożenia 80
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• Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Numer UN (numer ONZ) 1823

Prawidłowa nazwa przewozowa SODIUM HYDROXIDE, SOLID

Dane w deklaracji nadawcy UN1823, WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY, 8, II

Klasa 8

Zanieczyszczenie morza -

Grupa pakowania II

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 8

Przepisy szczególne (PS) -

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 1 kg

EmS F-A, S-B

Kategoria pakowania A

Grupa segregacji 18 - Alkalia

• Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)

Numer UN (numer ONZ) 1823

Prawidłowa nazwa przewozowa Wodorotlenek sodowy, stały

Dane w deklaracji nadawcy UN1823, Wodorotlenek sodowy, stały, 8, II

Klasa 8

Grupa pakowania II

Nalepka(-y) niebezpieczeństwa 8

Ilości wyłączone (EQ) E2

Ilości ograniczone (LQ) 5 kg

 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

• Rozporządzenie 649/2012/UE dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)
Nie wymieniony.

• Rozporządzenie 1005/2009/WE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Nie wymieniony.
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• Rozporządzenie 2010/75/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)
Nie wymieniony.

• Ograniczenia zgodnie z REACH, załącznik XVII
nie wymieniony

• Ograniczenia zgodnie z REACH, Tytuł VIII
Żadne.

• Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC -
lista kandydacka
nie wymieniony

• Dyrektywa Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

Nr. Niebezpieczna substancja/kategorie zagroże-
nia

Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z
zastosowaniem wymogów dotyczących
zakładów o zwiększonym i o dużym ry-

zyku

No-
tatki

nie przypisane

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) -Załącznik II
nie wymieniony

Rozporządzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
nie wymieniony

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej
nie wymieniony

Rozporządzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów
materiałów wybuchowych
nie wymieniony

Rozporządzenie 111/2005/WE określające zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
nie wymieniony

Wykazy krajowe
Substancja jest wymieniona w następujących wykazach krajowych:

Państwo Wykazy krajowe Status

AU AICS substancja jest wymieniona

CA DSL substancja jest wymieniona

CN IECSC substancja jest wymieniona

EU ECSI substancja jest wymieniona

EU REACH Reg. substancja jest wymieniona

JP CSCL-ENCS substancja jest wymieniona

KR KECI substancja jest wymieniona
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Państwo Wykazy krajowe Status

MX INSQ substancja jest wymieniona

NZ NZIoC substancja jest wymieniona

PH PICCS substancja jest wymieniona

TR CICR substancja jest wymieniona

TW TCSI substancja jest wymieniona

US TSCA substancja jest wymieniona

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI Wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH zarejestrowane substancje
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji.

 SEKCJA 16: Inne informacje
16.1 Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)

Sekcja Były wpis (tekst/wartość) Aktualny wpis (tekst/wartość) Istot-
ne dla
bezpie-
czeń-
stwa

2.1 Uwagi:
Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagro-
żenia i zwrotów EUH: zob. SEKCJA 16.

tak

2.2 Piktogramy:
zmiana na liście (tabela)

tak

2.2 Zwroty wskazujące środki ostrożności - zapobie-
ganie:
zmiana na liście (tabela)

tak

2.2 Zwroty wskazujące środki ostrożności - reago-
wanie:
zmiana na liście (tabela)

tak

2.2 Oznakowanie opakowań, których zawartość nie
przekracza 125 ml:
zmiana na liście (tabela)

tak

8.1 Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
(najwyższe dopuszczalne stężenia w środowi-
sku pracy):
zmiana na liście (tabela)

tak

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
class 8 hazard - corrosive substances

tak

14.8 Zanieczyszczenie morza:
-

tak
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Sekcja Były wpis (tekst/wartość) Aktualny wpis (tekst/wartość) Istot-
ne dla
bezpie-
czeń-
stwa

14.8 • Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywil-
nego (ICAO-IATA/DGR)

tak

14.8 Numer UN (numer ONZ):
1823

tak

14.8 Prawidłowa nazwa przewozowa:
Wodorotlenek sodowy, stały

tak

14.8 Dane w deklaracji nadawcy:
UN1823, Wodorotlenek sodowy, stały, 8, II

tak

14.8 Klasa:
8

tak

14.8 Grupa pakowania:
II

tak

14.8 Nalepka(-y) niebezpieczeństwa:
8

tak

14.8 Nalepka(-y) niebezpieczeństwa:
zmiana na liście (tabela)

tak

14.8 Ilości wyłączone (EQ):
E2

tak

14.8 Ilości ograniczone (LQ):
5 kg

tak

Skróty i akronimy

Skr. Opisy użytych skrótów

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych droga-
mi śródlądowymi)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa euro-
pejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych związków chemicznych)

CLP Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwórczy, Mutagennny lub działający szkodliwie na Rozrodczość

DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych, zob. IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujący minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujący zmian)

Dz.U. - 2016 Dziennik Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2016.944)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejących substancji o
znaczeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)

EmS Emergency Schedule (plan awaryjny)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany Sys-
tem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów" opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych

IATA International Air Transport Association (zrzeszenie międzynarodowego transportu lotniczego)
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Skr. Opisy użytych skrótów

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów niebezpiecz-
nych dla transportu lotniczego)

ICAO International Civil Aviation Organization (międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych)

MARPOL międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine
Pollutant")

NDS najwyższe dopuszczalne stężenie

NDS 8godz. najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NLP No-Longer Polymer (już nie polimer)

nr. indekso-
wy

numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w części 3 załącznika VI do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1272/2008

PBT Trwały, Wykazujący Zdolność do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwo-
leń i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliów)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)

SVHC Substance of Very High Concern (substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumula-
cji)

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015,

poz.675)
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dy-
rektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicz-
nych i ich mieszanin (Dz U z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 208)

- OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz U z dnia 30 marca 2015 r., poz. 450)

- OBWIESZCZENIE Marszałka Semu R.P. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 28 lipca 2015 (Dz. U. 2015, poz.1203)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższy-
ch dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz U z
dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 817)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
późn. zm.)

- 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. z 2005 r. nr 11,
poz. 86 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
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- USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.
U. z 2013 r. poz. 888.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miej-
sc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających sub-
stancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r., poz. 1368)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczące towarów nie-
bezpiecznych dla transportu lotniczego)

- Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG)

Odpowiednie zwroty (kod i pełny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst

H290 może powodować korozję metali

H314 powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zastrzeżenie
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia
się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazy-
nowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli pro-
dukt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu
ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 6.0 Aktualizacja 12.12.2016 

Wydrukowano dnia 10.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Sodium bicarbonate 

 
Numer produktu : S6297 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr REACH : 01-2119457606-32-XXXX 

Nr CAS : 144-55-8 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

 +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 
Nie jest substancją lub mieszaniną niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008. 

2.2 Elementy oznakowania 

 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Synonimy : Sodium hydrogen carbonate 

 
Wzór chemiczny : CHNaO3 

Masa cząsteczkowa : 84,01 g/mol 
Nr CAS : 144-55-8 
Nr WE : 205-633-8 
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Numer rejestracji : 01-2119457606-32-XXXX 
 
 
Zgodnie z odpowiednimi przepisami nie ma konieczności ujawniania składników. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. 

W przypadku połknięcia 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak dostępnych danych 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Ogólne zasady higieny przemysłowej. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH 
(USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
Wybierz ochronę ciała w zależności od jego rodzaju, stężenia i ilości niebezpiecznych substancji i 
specyfiki miejsca pracy., Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do 
stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Ochrona układu oddechowego nie jest wymagana. Gdy wymagana jest ochrona  przed 
dokuczliwymi pyłami użyć maski przeciwpyłowej typu N85 (USA) lub  typu P1 (EN 143). Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 
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Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciało stałe 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH Brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

300 °C 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

Brak dostępnych danych 

g) Temperatura zapłonu Brak dostępnych danych 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Brak dostępnych danych 

k) Prężność par Brak dostępnych danych 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna 2,160 g/cm3 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

50 g/l 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

Brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

Brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 
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10.4 Warunki, których należy unikać 
Wystawienie na działanie na wilgoci. 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne kwasy, Silne utleniacze 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
W przypadku pożaru tworzą się niebezpieczne produkty rozkładu. - Tlenki węgla, Tlenki sodu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - 4.220 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Człowiek 
Wynik: Łagodne podrażnienie skóry - 3 d 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - Królik 
Wynik: Łagodne podrażnienie oczu - 30 s 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Brak dostępnych danych 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: VZ0950000 
 
Narażenie na działanie dużych ilości może spowodować:, Zaburzenie przewodu pokarmowego, Ciężkie 
lub długotrwałe narażenie skóry może spowodować absorpcję szkodliwych ilości materiału. 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
Brak dostępnych danych 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak dostępnych danych 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych 
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12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

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

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 
Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w 
zakresie chemikaliów toksycznych i prekursorów 

 : Nie jest zabroniony i/lub ograniczony 

REACH - Ograniczenia dotyczące produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów 
(Załącznik XVII) 

 : Nie jest zabroniony i/lub ograniczony 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 649/2012 dotyczące wywozu i przywozu 
niebezpiecznych chemikaliów 

 : Nie jest zabroniony i/lub ograniczony 

REACH - Lista kandydacka substancji stanowiących 
bardzo duże zagrożenie dla Autoryzacji (Artykuł 59). 

 : Ten produkt nie zawiera substancji 
nie zawiera substancji 
wzbudzających bardzoduże obawy 
(Rozporządzenie (WE) Nr 
1907/2006 (REACH), Artykuł 57). 
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REACH - Wykaz substancji podlegających procedurze 
udzielania zezwoleń (Załącznik XIV) 

 : Nie jest zabroniony i/lub ograniczony 

Rozporządzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie 
substancji zubożających warstwę ozonową 

 : Nie jest zabroniony i/lub ograniczony 

Rozporządzenie (WE) NR 850/2004 dotyczące trwałych 
zanieczyszczeń organicznych 

 : Nie jest zabroniony i/lub ograniczony 

Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Dalsze informacje 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 7.0 Aktualizacja 11.10.2016 

Wydrukowano dnia 11.01.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Toluen 

 
Numer produktu : 244511 
Marka : Sigma-Aldrich 
Nr Indeksu : 601-021-00-3 
Nr REACH : 01-2119471310-51-XXXX 

Nr CAS : 108-88-3 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

 +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Substancje ciekłe łatwopalne (Kategoria 2), H225 
Drażniące na skórę (Kategoria 2), H315 
Szkodliwe działanie na rozrodczość (Kategoria 2), H361d 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (Kategoria 3), Centralny układ 
nerwowy, H336 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie (Kategoria 2), H373 
Zagrożenie spowodowane aspiracją (Kategoria 1), H304 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
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H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub 

narażenie powtarzane. 
 
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, 

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. 
P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę 

twarzy. 
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 
P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć suchy proszek lub suchy piasek do gaszenia. 
P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w 

chłodnym miejscu. 
 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Wzór chemiczny : C7H8 

Masa cząsteczkowa : 92,14 g/mol 
Nr CAS : 108-88-3 
Nr WE : 203-625-9 
Nr Indeksu : 601-021-00-3 
Numer rejestracji : 01-2119471310-51-XXXX 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Toluen 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestracji 

108-88-3 
203-625-9 
601-021-00-3 
01-2119471310-51-XXXX 

Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; Repr. 
2; STOT SE 3; STOT RE 2; 
Asp. Tox. 1; H225, H315, 
H361d, H336, H373, H304 

<= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 
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W przypadku kontaktu z oczami 
Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak dostępnych danych 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony strumień wody. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą wentylację. 
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Nie dopuścić do zbierania 
się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko 
położonych przestrzeniach. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zebrać wyciek elektrobezpiecznym urządzeniem ssącym lub zmieść na mokro i umieścić w zbiorniku do 
utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par lub mgieł. 
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia 
się ładunku elektrostatycznego. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo 
dla uniknięcia wycieków.  

Stosować i przechowywać w atmosferze gazu obojetnego.  
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7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS WartośćDro
ga 
narażenia 

Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

Toluen 108-88-3 TWA 50 ppm  
192 mg/m3 

Europejskich, indykatywnych 
dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego 

 Uwagi Adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej 
narażenia zawodowego wskazuje na możliwość znacznej absorpcji 
poprzez skórę 
Indykatywny 

  STEL 100 ppm  
384 mg/m3 

Europejskich, indykatywnych 
dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego 

  Adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej 
narażenia zawodowego wskazuje na możliwość znacznej absorpcji 
poprzez skórę 
Indykatywny 

  NDS 100 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  NDSch 200 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

Zakres stosowania Droga 
narażenia 

Działanie na zdrowie Wartość 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki układowe 384 mg/m3 

Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki miejscowe 384 mg/m3 

Pracownicy Kontakt przez 
skórę 

Długotrwałe - skutki układowe 384mg/kg masy 
ciała/d 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 192 mg/m3 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 192 mg/m3 

Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki układowe 226 mg/m3 

Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki miejscowe 226 mg/m3 

Konsumenci Kontakt przez 
skórę 

Długotrwałe - skutki układowe 226mg/kg masy 
ciała/d 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki układowe 56,5 mg/m3 

Konsumenci Połknięcie Długotrwałe - skutki układowe 8,13mg/kg masy 
ciała/d 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) 

Pomieszczenie Wartość 

Gleba 2,89 mg/kg 

Woda morska 0,68 mg/l 

Woda słodka 0,68 mg/l 

Osad morski 16,39 mg/kg 

Osad wody słodkiej 16,39 mg/kg 

Instalacja oczyszczania ścieków 13,61 mg/l 
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Okresowe uwalnianie do wody 0,68 mg/l 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Osłony twarzy (przyłbice) i okulary ochronne. Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Guma fluorowana 
Minimalna grubość: 0,7 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Guma fluorowana 
Minimalna grubość: 0,7 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Ubranie ochronne nasycone substancją 
opóźniającą palenie i antystatyczną., Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany 
odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze 
używać maski na całą twarz z wkładami typu "multi-purpose combination" (USA) lub typu ABEK 
(EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest 
jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać 
maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciecz 
Barwa: bezbarwny 
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b) Zapach aromatyczny 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH Brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -93 °C 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

110 - 111 °C 

g) Temperatura zapłonu 4,0 °C - zamknięty tygiel 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Górna granica wybuchowości: 7 %(V) 
Dolna granica wybuchowości: 1,2 %(V) 

k) Prężność par 29,1 hPa w 20,0 °C 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna Brak dostępnych danych 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

0,5 g/l w 15 °C 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

Brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

535,0 °C 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

Brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Ciepło, ogień i iskry. 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne utleniacze 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
W przypadku pożaru tworzą się niebezpieczne produkty rozkładu. - Tlenki węgla 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
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W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - > 5.580 mg/kg 
 
LC50 Wdychanie - Szczur - 4 h - 12.500 - 28.800 mg/m3 
 
LD50 Skórnie - Królik - 12.196 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik 
Wynik: Podrażnienie skóry - 24 h 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - Królik 
Wynik: Brak podrażnienia oczu 
(Dyrektywa ds. testów 405 OECD) 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Szczur 
Wątroba  
Uszkodzenie DNA 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Możliwe uszkodzenia płodu 
Podejrzewany czynnik toksyczny dla reprodukcji dla ludzi 

Szkodliwe działanie na rozrodczość - Szczur - Wdychanie 
Działanie na rozrodczość męską: Spermatogeneza (w tym materiał genetyczny, morfologia, ruchliwość i 
liczność nasienia). 

Eksperymenty wykazały upośledzenie zdolności rozmnażania u obu płci zwierząt laboratoryjnych. 

Toksyczność rozwojowa - Szczur - Doustnie 
Działanie na zarodek lub płód: Fetotoksyczność (z wyjątkiem śmierci, np. zahamowanie rozwoju płodu). 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: XS5250000 
 
Podrażnienie płuc, ból w klatce piersiowej, obrzęk płuc, Badania nad wdychaniem toluenu wykazały rozwój 
zapalnych i wrzodowych zmian chorobowych pršcia, napletka i moszny u zwierząt., Centralny układ 
nerwowy 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy) - 7,63 mg/l  - 96 h 
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 NOEC - Pimephales promelas (złota rybka) - 5,44 mg/l  - 7 d 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 8,00 mg/l  - 24 h 

 
 Zwolnienie poruszania się EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 6 mg/l  - 48 h 
 
Toksyczność dla alg EC50 - Chlorella vulgaris (algi słodkowodne) - 245,00 mg/l  - 24 h 
 
 EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone) - 10,00 mg/l  - 24 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradowalność Wynik:  - Łatwo biodegradowalny.  

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Bioakumulacja Leuciscus idus (Jaź) - 3 d 

 - 0,05 mg/l 
 
Współczynnika biokoncentracji (BCF): 90 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Substancja toksyczna dla życia w środowisku wodnym. 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber, ale zachować 
nadzwyczajna ostrożność przy zapalaniu, ponieważ  ten materiał jest wysoce łatwopalny. Przekazać 
zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1294 IMDG: 1294 IATA: 1294 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  TOLUEN 
IMDG:  TOLUENE 
IATA:  Toluene 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
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15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny  

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

Uprawnienie i/lub ograniczenia stosowania 
REACH - Ograniczenia dotyczące produkcji, 
wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów 
(Załącznik XVII) 

 : Toluen 
  

Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 

powtarzane. 
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Dalsze informacje 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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Załącznik: Scenariusz narażenia 

Zastosowania zidentyfikowane: 

Stosowanie: Stosowany jako półprodukt chemiczny 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU8, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci 
preparatów w obiektach przemysłowych, Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliów (w tym 
produktów ropy naftowej), Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC19: Półprodukty 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC6a: Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne substancje (stosowanie 
półproduktów) 

 

Stosowanie: Formulacja preparatów 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU 10: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów 
w obiektach przemysłowych, Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem 
stopów) 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 
PROC14: Wytwarzanie preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, 
granulowanie 

ERC2: Formulacja preparatów 

 

Stosowanie: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC15: Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego 

ERC8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w systemach 
otwartych 

 



 

Sigma-Aldrich - 244511  Strona 12  z  18 

 

 

Stosowanie: Obróbka powierzchni 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach) 
PC24: Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające substancje 

PROC7: Napylanie przemysłowe 
PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie 

ERC4, ERC7: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie 
staną się częścią wyrobu, Przemysłowe zastosowanie substancji w układach zamkniętych 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako półprodukt chemiczny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU8, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC19 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, 

PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC6a:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC6a 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 

PROC8a, PROC8b, PROC9, PC19 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 
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Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,0038 mg/m³ 0 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,34 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 40 mg/m³ 0,208 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 1,37 mg/kg 
masy ciała/d 

0,004 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,34 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 90 mg/m³ 0,469 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,86 mg/kg 
masy ciała/d 

0,018 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 80 mg/m³ 0,417 

PROC8a ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,71 mg/kg 
masy ciała/d 

0,036 

PROC8a ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,86 mg/kg 
masy ciała/d 

0,018 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,86 mg/kg 
masy ciała/d 

0,018 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Formulacja preparatów 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU 10 
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Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC14 

Kategorie uwalniania do środowiska : ERC2:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC2 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,34 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,0038 mg/m³ 0 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 40 mg/m³ 0,208 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 1,37 mg/kg 
masy ciała/d 

0,004 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,34 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 

Wdychanie 90 mg/m³ 0,469 
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wywiewnej 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,86 mg/kg 
masy ciała/d 

0,018 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 80 mg/m³ 0,417 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,71 mg/kg 
masy ciała/d 

0,036 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

PROC8a ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 13,71 mg/kg 
masy ciała/d 

0,036 

PROC8a ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,86 mg/kg 
masy ciała/d 

0,018 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 6,86 mg/kg 
masy ciała/d 

0,018 

PROC14 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

PROC14 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 3,43 mg/kg 
masy ciała/d 

0,009 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 22 
Sektory zastosowania końcowego : SU 22 
Kategoria chemiczna produktu : PC21 
Kategorie procesu : PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC8a:  

2. Scenariusz narażenia 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC8a 

Charakterystyki produktu 
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Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC15, PC21 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić odpowiednią wentylację., Wymaga się przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 40 mg/m³ 0,208 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Skórnie 0,34 mg/kg 
masy ciała/d 

0,001 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Obróbka powierzchni 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC35, PC24 
Kategorie procesu : PROC7, PROC10, PROC13 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC4, ERC7:  

2. Scenariusz narażenia 



 

Sigma-Aldrich - 244511  Strona 17  z  18 

 

 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4, ERC7 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC7, PROC10, PROC13, PC35, 

PC24 

Charakterystyki produktu 
Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
100% (chyba że stwierdzono inaczej). 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Ciecz umiarkowanie lotna 

Częstotliwość i okres używania 
Czas nanoszenia : > 4 h 
Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 
Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

Warunki i środki techniczne 
Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną., Wymaga się 
przestrzegania dobrych zasad pracy .?. 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Stosować odpowiednią ochronę oczu i rękawice., Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC7 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 42,86 mg/kg 
masy ciała/d 

0,112 

PROC7 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 10 mg/m³ 0,052 

PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 27,43 mg/kg 
masy ciała/d 

0,071 

PROC13 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Skórnie 13,71 mg/kg 
masy ciała/d 

0,036 

PROC13 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 130 mg/m³ 0,677 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 
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4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 5.4 Przejrzano dnia 13.06.2014 

Wydrukowano dnia 09.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Chlorek wapnia 

 
Numer produktu : C5670 
Marka : Sigma 
Nr Indeksu : 017-013-00-2 
Nr REACH : Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ 

substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji, roczna 
wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje się rejestrację w 
późniejszym terminie rejestracji. 

Nr CAS : 10043-52-4 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

: +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), H319 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG lub 1999/45/WE 
Xi Produkt drażniący R36 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

  
Hasło ostrzegawcze Uwaga 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
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Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
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. 

 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia - żaden 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Wzór chemiczny : CaCl2  

Masa cząsteczkowa : 110,98 g/mol 
Nr CAS : 10043-52-4 
Nr WE : 233-140-8 
Nr Indeksu : 017-013-00-2 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Chlorek wapnia 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
 

10043-52-4 
233-140-8 
017-013-00-2 
 

Eye Irrit. 2; H319 <= 100 % 

 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

Chlorek wapnia 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
 

10043-52-4 
233-140-8 
017-013-00-2 
 

Xi, R36 <= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H i R przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu ze skórą 
Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
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4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Chlorowodór gazowy, Tlenek wapnia 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić 
wystarczającą wentylację. Unikać wdychania pyłu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zbierać i przygotować do usunięcia unikając rozpylania. Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać tworzenia pyłu i aerozolu. 
Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  

Substancja wrażliwa na wilgoć.  

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 
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Środki ochrony indywidualnej. 

Ochronę oczu lub twarzy 
okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166 Do ochrony oczu stosować sprzęt 
atestowany zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochronę skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
Czas przełomu: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
ubranie nieprzepuszczalne, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do 
stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

Ochronę dróg oddechowych 
Przy narażeniu na uciążliwy pył stosować maskę z filtrem cząstek typu P95 (USA) lub typu P1 
(WE EN 143). Dla wyższego poziomu ochrony stosować maski z wkładami typu OV/AG/P99 
(USA) lub typu ABEK-P2 (WE EN 143). Używać maski testowanej i odpowiadajacej odpowiednim 
normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: krystaliczny 
Barwa: biały 

b) Zapach brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu brak dostępnych danych 

d) pH brak dostępnych danych 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: 772 °C - lit. 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 

1.670 °C 
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wrzenia 

g) Temperatura zapłonu brak dostępnych danych  

h) Szybkość parowania brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

brak dostępnych danych 

k) Prężność par 0,01 hPa w 20 °C 

l) Gęstość par brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna 2,150 g/cm3 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

brak dostępnych danych 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu brak dostępnych danych 

r) Lepkość brak dostępnych danych 

s) Właściwości 
wybuchowe 

brak dostępnych danych 

t) Właściwości utleniające brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Kontakt z wilgocią może wpłynąć na jakość produktu. 

10.5 Materiały niezgodne 
Silne kwasy, Borowodór/tlenki boru, Cynk, Tlenek wapnia, Eter metylowo-winylowy, Chlorek wapnia jest 
atakowany przez trifluorek bromu 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Inni produkty rozkładu - brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - szczur - 2.301 mg/kg 
(Wytyczne OECD 401 w sprawie prób) 
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Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - królik 
Wynik: Brak podrażnienia skóry 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - królik 
Wynik: Umiarkowane podrażnienie oczu 
(Wytyczne OECD 405 w sprawie prób) 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
 
szczur 
Nieplanowa synteza DNA 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
brak dostępnych danych 

brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: EV9800000 
 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Lepomis macrochirus - 10.650 mg/l  - 96 h 
 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 
wodnych 

EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 2.400 mg/l  - 48 h 
(Wytyczne OECD 202 w sprawie prób) 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
brak dostępnych danych 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ocena PBT/vPvB jest niedostępna, ponieważ nie wymaga się/nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
chemicznego 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
 
brak dostępnych danych 
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. 
Rozpuścić lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania 
chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 
IMDG:  Not dangerous goods 
IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 

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

   
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
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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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

Eye Irrit. Działanie drażniące na oczy 
H319 Działa drażniąco na oczy.  

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

Xi Produkt drażniący  
R36 Działa drażniąco na oczy.  

Dalsze informacje 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 

 



 

Aldrich - 757551  Strona 1  z  15 

 

 

SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 
Wersja 6.2 Aktualizacja 09.06.2016 

Wydrukowano dnia 09.02.2017 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikatory produktu 
Nazwa wyrobu : Potassium hydroxide 

 
Numer produktu : 757551 
Marka : Aldrich 
Nr Indeksu : 019-002-00-8 
Nr REACH : 01-2119487136-33-XXXX 

Nr CAS : 1310-58-3 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania 
zidentyfikowane 

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Firma : Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
Szelągowska 30 
PL-61-626 POZNAŃ 

 
Numer telefonu : +48 61-8290100 
Faks : +48 61-8290120 
Adres e-mail : eurtechserv@sial.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu 
alarmowego 

 +(48)-223988029 (CHEMTREC)                                                                                                                             
998 (Straz pozarna) 

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Substancje powodujące korozję metali (Kategoria 1), H290 
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4), H302 
Działanie żrące na skórę (Kategoria 1A), H314 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
Piktogram 

 

 
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
 
Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia 
H290 Może powodować korozję metali. 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
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Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę 

twarzy. 
P301 + P312 + P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia 

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wypłukać usta. 
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 

zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 
wody/prysznicem. 

P304 + P340 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i 
zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

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. 

 
Uzupełniające zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia 

żaden 

2.3 Inne zagrożenia 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 
Wzór chemiczny : HKO 
Masa cząsteczkowa : 56,11 g/mol 
Nr CAS : 1310-58-3 
Nr WE : 215-181-3 
Nr Indeksu : 019-002-00-8 
Numer rejestracji : 01-2119487136-33-XXXX 
 
 
Składniki stwarzające zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

Składniki Klasyfikacja Stężenie 

wodorotlenek potasu 

 Nr CAS 
Nr WE 
Nr Indeksu 
Numer rejestracji 

1310-58-3 
215-181-3 
019-002-00-8 
01-2119487136-33-XXXX 

Met. Corr. 1; Acute Tox. 4; 
Skin Corr. 1A; H290, H302, 
H314 
Stężenia graniczne: 
 >= 5 %: Skin Corr. 1A, H314; 

2 - < 5 %: Skin Corr. 1B, 
H314; 0,5 - < 2 %: Skin Irrit. 2, 
H315; 0,5 - < 2 %: Eye Irrit. 2, 
H319; 

<= 100 % 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Informacje ogólne 
Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej. 

W przypadku wdychania 
Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze. Jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Zasięgnąć porady medycznej. 
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W przypadku kontaktu ze skórą 
Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Zmyć mydłem i dużą ilością wody. Zasięgnąć porady 
medycznej. 

W przypadku kontaktu z oczami 
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 

W przypadku połknięcia 
NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Wypłukać usta wodą. 
Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekcji 11 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak dostępnych danych 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. 

5.4 Dalsze informacje 
Brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Stosować ochronę układu oddechowego. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. 
Zapewnić wystarczającą wentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Unikać wdychania pyłu. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zbierać i przygotować do usunięcia unikając rozpylania. Zamieść i zebrać łopatą. Przechować w 
odpowiednich, zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać tworzenia pyłu i aerozolu. 
Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu. 
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty w suchym i dobrze 
wentylowanym miejscu.  

Posługiwać się pod azotem, chronić przed wilgocią. Przechowywać pod osłoną azotu. silnie higroskopijny  
Niemiecka klasa przechowywania (TRGS 510): Niepalne, żrące materiały niebezpieczne 
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7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Składniki Nr CAS WartośćDro
ga 
narażenia 

Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Podstawa 

wodorotlenek potasu 1310-58-3 NDSch 1 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

  NDS 0,5 mg/m3 W sprawie najwyzszych 
dopuszczalnych stezen i natezen 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
w srodowisku pracy 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) 

Zakres stosowania Droga 
narażenia 

Działanie na zdrowie Wartość 

Pracownicy Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 1 mg/m3 

Konsumenci Wdychanie Długotrwałe - skutki miejscowe 1 mg/m3 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po 
zakończeniu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej. 

Ochrona oczu lub twarzy 
Osłony twarzy (przyłbice) i okulary ochronne. Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany 
zgodnie z odpowiednimi normami takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). 

Ochrona skóry 
Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi 
przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnetrznej 
powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych 
rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i 
wysuszyć ręce. 
 
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy 
pochodnej EN 374. 
 
Pelny kontakt 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
Kontakt przez ochlapanie 
Materiał: Kauczuk nitrylowy 
Minimalna grubość: 0,11 mm 
czas wytrzymałości: 480 min 
Materiał zbadano:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, Rozmiar M) 
 
źródło danych: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Numer telefonu +49 (0)6659 87300, e-mail 
sales@kcl.de, Metoda badania: EN374 
Przy zastosowaniu w roztworze lub po zmieszaniu z innymi substancjami i w innych warunkach 
różniących się od podanych w EN 374, skontaktować się z dostawcą rękawic dopuszczonych w 
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UE. To zalecenie ma tylko charakter porady i musi zostać ocenione przez specjalistę w dziedzinie 
BHP znającego konkretną sytuację przewidywanego zastosowania przez naszych klientów. Nie 
należy tego interpretować jako propozycji zatwierdzenia konkretnego scenariusza użycia. 
 
Ochrona ciała 
kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi 
być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku 
pracy. 

Ochrona dróg oddechowych 
Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane są maski oczyszczające powietrze używać maski na 
całą twarz typu N100 (USA) lub maski z wkładami typu P3 (EN 143) jako dodatkowego 
zabezpieczenia, oprócz pomiarów kontrolnych. Jeśli maska jest jedynym zabezpieczeniem używać 
maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać maski testowanej i odpowiadajacej 
odpowiednim normom. 

Kontrola narażenia środowiska 
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania 
się do kanalizacji. Trzeba zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd Postać: ciało stałe 

b) Zapach Brak dostępnych danych 

c) Próg zapachu Brak dostępnych danych 

d) pH 13,5 

e) Temperatura 
topnienia/krzepnięcia 

361 °C 

f) Początkowa 
temperatura wrzenia i 
zakres temperatur 
wrzenia 

1.320 °C 

g) Temperatura zapłonu Brak dostępnych danych 

h) Szybkość parowania Brak dostępnych danych 

i) Palność (ciała stałego, 
gazu) 

Brak dostępnych danych 

j) Dolna/górna granica 
palności lub 
wybuchowości 

Brak dostępnych danych 

k) Prężność par 1 hPa w 719 °C 
1 hPa w 714 °C 

l) Gęstość par Brak dostępnych danych 

m) Gęstość względna 2,044 g/cm3 

n) Rozpuszczalność w 
wodzie 

1.120 g/l - rozpuszczalny 

o) Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda 

Brak dostępnych danych 

p) Temperatura 
samozapłonu 

Brak dostępnych danych 

q) Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych 

r) Lepkość Brak dostępnych danych 

s) Właściwości Brak dostępnych danych 
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wybuchowe 

t) Właściwości utleniające Brak dostępnych danych 

9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Gęstość nasypowa 1.300 kg/m3 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 
Brak dostępnych danych 

10.2 Stabilność chemiczna 
Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Brak dostępnych danych 

10.5 Materiały niezgodne 
Związki nitrowe, Substancje organiczne, Magnez, Miedź, Woda, reaguje gwałtownie z:, Metale, Metale 
lekkie, Kontakt z glinem, cyną i cynkiem wyzwala gazowy wodór. Kontakt z nitrometanem i innymi 
podobnymi nitrozwiązkami powoduje tworzenie soli  wrażliwych na wstrząs., energiczna reakcja z:, Metale 
alkaliczne, Chlorowce, Azydki, Bezwodniki 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
W przypadku pożaru tworzą się niebezpieczne produkty rozkładu. - Tlenki potasu 
Inni produkty rozkładu - Brak dostępnych danych 
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
LD50 Doustnie - Szczur - 333 mg/kg 
 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
Skóra - Królik 
Wynik: Poważne podrażnienie skóry - 24 h 
 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Oczy - Królik 
Wynik: Substancja żrąca dla oczu 
(Dyrektywa ds. testów 405 OECD) 
 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Brak dostępnych danych 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Brak dostępnych danych 
 
Próba in vitro mutacji genów komórek ssaków 
mysie komórki chłoniaka  
Wynik: negatywny 
 
Rakotwórczość 

IARC: Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie został określony 
przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Brak dostępnych danych 
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Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 
Brak dostępnych danych 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Brak dostępnych danych 

Informacje dodatkowe 
RTECS: brak dostępnych danych 
 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały 
dokładnie zbadane. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb LC50 - Gambusia affinis (Gambuzja pospolita) - 80 mg/l  - 96 h 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Motody określania biodegradowalności nie mają zastosowania do substancji nieorganicznych. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i 
toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź 
powyżej. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Substancja szkodliwa dla życia w środowisku wodnym. 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób 
Przekazać zbędne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. 
Rozpuścić lub zmieszać materiał z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania 
chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber.  

Zanieczyszczone opakowanie 
Usunąć jak nieużywany produkt.  

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
ADR/RID: 1813 IMDG: 1813 IATA: 1813 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR/RID:  WODOROTLENEK POTASOWY, STAŁY 
IMDG:  POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID 
IATA:  Potassium hydroxide, solid 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8 

14.4 Grupa opakowaniowa 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 
ADR/RID: nie IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dostępnych danych 
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 

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

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. 
Inne przepisy 
Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 
poz. 322 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (WE)  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin  z póżniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r poz. 1018) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
 
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. z 2005 r. nr 11, poz. 86) 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006 
r. Nr 63, poz. 1141) 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U 
z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458) 
Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2013 i 2014) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 

 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H290 Może powodować korozję metali. 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
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Dalsze informacje 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Udzielono licencji na wydrukowanie nieograniczonej liczby kopii 
tylko do użytku wewnętrznego. 
Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je traktować wyłącznie 
jako zalecane środki ostrożności podczas pracy z produktem. Podane informacje odzwierciedlają 
aktualny stan wiedzy Sigma-Aldrich, ale nie uwzględniają wszystkich sytuacji i nie stanowią żadnej 
gwarancji właściwości produktu. Sigma-Aldrich Corporation i jej Filie nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z produktem. Dodatkowe warunki sprzedaży 
podano na stronie www.sigma-aldrich.com i/lub odwrotnej stronie faktury lub w specyfikacji przesyłki. 
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Załącznik: Scenariusz narażenia 

Zastosowania zidentyfikowane: 

Stosowanie: Stosowany jako półprodukt chemiczny 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC19: Półprodukty 

PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC1, ERC6a, ERC6b: Produkcja substancji, Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają 
inne substancje (stosowanie półproduktów), Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji 
pomocniczych 

 

Stosowanie: Formulacja preparatów 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 10: Formulacja [mieszanie] i/ lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów) 

PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja) 
PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje 
możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych 
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 
napełniania wraz z ważeniem) 

ERC2: Formulacja preparatów 

 

Stosowanie: Obróbka powierzchni 

SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych 

SU 3, SU9: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w 
obiektach przemysłowych, Produkcja chemikaliów wysokowartościowych 

PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach) 

PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie 

ERC5: Zastosowanie przemysłowe, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią 

 

Stosowanie: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 

SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, 
rzemiosło) 

SU9, SU 22, SU24: Produkcja chemikaliów wysokowartościowych, Zastosowania profesjonalne: domena 
publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło), Badania naukowo-rozwojowe 
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PC21: Chemikalia laboratoryjne 

PROC15: Zastosowanie odczynnika laboratoryjnego 

ERC8a, ERC8b: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w 
systemach otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji reagujących w 
systemach otwartych 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako półprodukt chemiczny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC19 
Kategorie procesu : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, 

PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC1, ERC6a, ERC6b:  

2. Scenariusz narażenia 

 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,1 mg/m³ 0,1 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,5 mg/m³ 0,5 

PROC8a ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,5 mg/m³ 0,5 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,1 mg/m³ 0,1 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,1 mg/m³ 0,1 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 
PROC1 ECETOC TRA Bez miejscowej 

wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,02 mg/m³ 0,02 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 
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wentylacji 
wywiewnej 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC8a ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Formulacja preparatów 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 10 
Kategorie procesu : PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 

PROC9 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC2:  

2. Scenariusz narażenia 

 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,01 mg/m³ 0,01 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,1 mg/m³ 0,1 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,5 mg/m³ 0,5 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 

Wdychanie 0,5 mg/m³ 0,5 
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wywiewnej 

PROC8a ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,5 mg/m³ 0,5 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,1 mg/m³ 0,1 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,1 mg/m³ 0,1 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 
PROC2 ECETOC TRA Bez miejscowej 

wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC3 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC4 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC5 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC8a ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC8b ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

PROC9 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Obróbka powierzchni 
 

Główne grupy użytkowników : SU 3 
Sektory zastosowania końcowego : SU 3, SU9 
Kategoria chemiczna produktu : PC35 
Kategorie procesu : PROC10, PROC13 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC5:  

2. Scenariusz narażenia 

 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
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jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,5 mg/m³ 0,5 

PROC13 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,1 mg/m³ 0,1 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 
PROC10 ECETOC TRA Z miejscową 

wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,02 mg/m³ 0,02 

PROC13 ECETOC TRA Z miejscową 
wentylacją 
wywiewną 

Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
 
 

 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowany jako odczynnik laboratoryjny 
 

Główne grupy użytkowników : SU 22 
Sektory zastosowania końcowego : SU9, SU 22, SU24 
Kategoria chemiczna produktu : PC21 
Kategorie procesu : PROC15 
Kategorie uwalniania do środowiska : ERC8a, ERC8b:  

2. Scenariusz narażenia 

 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

Środowisko 

Oceny bezpieczeństwa chemicznego dokonano zgodnie z REACH, art. 14(3), załącznik I, selcja 3 (ocena 
zagrożeńia dla środowiska) i 4 (ocena PBT/vPvB). Ponieważ nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń, nie 
jest byłą koniec zna ocena narażenia i charakterystyka ryzyka (REACH załącznik I sekcja 5.0). 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki 
specyficzne 

Wartość Poziom 
narażenia 

RCR* 

PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 
wentylacji 
wywiewnej 

Wdychanie 0,1 mg/m³ 0,1 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 
PROC15 ECETOC TRA Bez miejscowej 

wentylacji 
Wdychanie 0,23 mg/m³ 0,23 
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wywiewnej 

*Współczynnik charakterystyki ryzyka 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się w granicach 
ustalonych w scenariuszu narażenia 

Proszę stosować się do następujących dokumentów: ECHA Guidance on information requirements and 
chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: 
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in 
the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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