
KARTA CHARAKTERYSTYKI  MIESZANINY 
sporz�dzona zgodnie z wytycznymi Rozporz�dzenia (WE) REACH z dnia 18-12-2006 nr  1907/2006 

 

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY  
IDENTYFIKACJA PRZEDSI�BIORSTWA 
 
Identyfikator produktu     BANDAX ECO 
 
Istotne zidentyfikowane zastosowanie  Farba drogowa ekologiczna do znakowania linii 

 cienkowarstwowych  poziomych oznakowa�. 
 
Zastosowanie odradzane   nie okre�lono 
 
Dostawca karty     FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. 
      Ul. 19 Stycznia 60   
      09-100 Pło�sk 

 Tel   + 48 23 662-79-74/  Fax    + 48 23 662-67-29 
 
Osoba odpowiedzialna za kart�   maestria@maestria.com.pl 
 
Telefony alarmowe    112, + 48 23 662-79-74 (w godzinach 7-15) 

Data aktualizacji     08-03-2013 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO�E� 
  
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z dyrektyw� 1999/45/EWG. 
Zagro�enie po�arowe – produkt wysoce łatwopalny (F - R11). 
Zagro�enie dla zdrowia – brak. 
Zagro�enie ekotoksykologiczne – brak. 
 
Elementy oznakowania: 
Znaki: 
 
   F – produkt wysoce łatwopalny    
 
 
Zawiera: ---  
Zwroty wskazuj�ce rodzaj zagro�enia (zwroty R) 
R11 Produkt wysoce łatwopalny.  
Zwroty okre�laj�ce warunki bezpiecznego stosowania (zwroty S) 
S2   Chroni	 przed dzie	mi. 
S9  Przechowywa	 pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym 
S33  Zastosowa	 �rodki ostro�no�ci zapobiegaj�cej wyładowaniom elektrostatycznym. 
Dodatkowe napisy: 
„ Pary mog� wywoływa	 uczucie senno�ci i zawroty głowy” 
 
Inne zagro�enia: 
Nie okre�lono 
    

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

Niebezpieczne składniki  
 

Nazwa chemiczna/ nr 
rejestracyjny Reach  

Zawarto�	 
% wag. 

NR CAS NR WE  Klasyfikacja GHS Klasyfikacja  
1999/45/EWG 

Aceton [1] 
01-2119471330-49-XXX 

>2  - 
5 67-64-1 200-662-2 Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
H225; H319 
H336; EUH066 

F R11;  
Xi R36; 
 R66-67 
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Octan etylu [1] 

01-2119475110-46-XXX 

�1 - 
10 141-78-6 205-500-4 Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
H225; H319 
H336; EUH066 

F R11 
Xi 36 

R66 -67 

Octan butylu [1] 

01-21194855493-29-XXX 

>3  - 
15 123-86-4 204-658-1 Flam. Liq. 3 
STOT SE 3 
H226; H336 
EUH066 

R10 
R66-67 

Tlenek tytanowy  [1] 

01-2119489379-0013-
XXXX 

10-15 13463-67-7 236-67-7 --- --- 

W�glan wapnia [1] 

---- 

30-40 471-34-1  --- --- 

[1] – substancje dla których okre�lono najwy�sze dopuszczalne st��enie NDS 
 

4. �RODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 
Zasady ogólne  
Zanieczyszczon� odzie� i obuwie zdj�	 z poszkodowanego. Przed kolejnym u�yciem nale�y j� 
wypra	. W przypadku utrzymuj�cych si� dolegliwo�ci lub objawów zatrucia nale�y skontaktowa	 si� z 
lekarzem. NIGDY nie podawa	 �adnych �rodków doustnych, je�eli poszkodowany stracił 
przytomno�	. 
Nara�enie przy wdychaniu: 
Wyprowadzi	 poszkodowanego na �wie�e powietrze, rozluni	 odzie�, uło�y	 w pozycji półsiedz�cej, 
zapewniaj�c spokój. Chroni	 poszkodowanego przed utrata ciepła.  
Nara�enie przez kontakt ze skóra: 
Zdj�	 odzie�, zmy	 powierzchnie skóry obfita ilo�ci� wody z mydłem nie stosowa	 rozpuszczalników 
ani rozcie�czalników. W przypadku wyst�pienia podra�nie� skóry – wskazana jest konsultacja 
dermatologa. 
Nara�enie przez kontakt z oczami: 
Przemywa	 oczy woda do picia pod niskim ci�nieniem, przy rozchylonych powiekach, przez około 15 
minut. Skontaktowa	 si� z okulist� je�li wyst�puje zaczerwienienie, ból lub zaburzenia wzroku. 
Nara�enie przez spo�ycie: 
Je�eli ilo�	 produktu była niewielka (nie wi�cej ni� 1 łyk), przepłuka	 usta czyst� wod� i skontaktowa	 
si� z lekarzem. W przypadku spo�ycia wi�kszych ilo�ci przepłuka	 usta czyst� wod�,  nie wywoływa	 
wymiotów i skontaktowa	 si� z lekarzem, pokaza	 etykiet� produktu.  
Najwa�niejsze ostre i opró�nione objawy oraz skutki nara�enia 
Mo�liwe podra�nienie oczu oraz przy bardzo Wysokiem st��eniu par- bóle głowy i zawroty głowy, 
podra�nienie błon �luzowych dróg oddechowych i oczu, nudno�ci, wymioty, stany pobudzenia; bardzo 
wysokie st��enia powoduj� zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony o�rodkowego układu 
nerwowego, zaburzenia rytmu serca z ryzykiem migotania komór, utrat� przytomno�ci. 
Wskazania dotycz�ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
post�powania z poszkodowanym 
Nie okre�lono. 
 

5. POST�POWANIE W PRZYPADKU PO�ARU 
 
�rodki ga�nicze  
Odpowiednie  - Rozpylona woda, dwutlenek w�gla, proszki ga�nicze, piany. 
Niewła�ciwe - Zwarty strumie� wody.  
 
Szczególne zagro�enia zwi�zane z mieszanin�  
Pary ci��sze od powierza. W razie po�aru mog� uwalnia	 si� nast�puj�ce produkty spalania - 
dwutlenek w�gla, (CO2), tlenek w�gla, (CO). 
 
Informacje dla Stra�y Po�arnej  
Nosi	 izolacyjne aparaty oddechowe z niezale�nym ródłem powietrza i kombinezony ochronne. 
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6. POST�POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO �RODOWISKA 
 
Indywidualne �rodki ostro�no�ci, wyposa�enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Przestrzega	 przepisów BHP obowi�zuj�cych przy pracy z niebezpiecznymi mieszaninami 
chemicznymi – patrz tak�e punkt 7 i 8. Unika	 zanieczyszczenia oczu, skóry i odzie�y. Usun�	 ródła 
zapłonu.  
Nosi	 �rodki ochrony indywidualnej zgodne z PKT 8. Zapewni	 wła�ciw� wentylacj�. 
�rodki ostro�no�ci w zakresie ochrony �rodowiska 
Powstrzyma	 wyciek. Nie dopuszcza	 do przedostawania si� produktu do kanalizacji, wód 
powierzchniowych i wód gruntowych.  
Metody i materiały zapobiegaj�ce rozprzestrzenianiu si� ska�enia i słu��ce duo usuwania 
ska�enia 
Zapobiegania rozprzestrzeniania si� wycieku – obwałowa	 kratki kanalizacyjne lub zastosowa	 
maty zabezpieczaj�ce. 
Sposoby słu��ce do ograniczenia wycieku. 
Uwolniony produkt przesypa	 materiałem pochłaniaj�cym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalne 
�rodki wi���ce) i zebra	 do oznakowanego pojemnika na odpady i przekaza	 do utylizacji. 
 

7. POST�POWANIE Z MIESZANIN� I JEJ MAGAZYNOWANIE 
 
�rodki ostro�no�ci dotycz�ce bezpiecznego post�powania 
Unika	 kontaktu z oczami i skór�. W przypadku stosowania mieszaniny w pomieszczeniach  nale�y 
zapewni	 wentylacje o dobrej skuteczno�ci, aby unika	 tworzeniu si� aerozoli. 
Stosowa	 z dal od ródeł ognia.  
Zabezpieczy	 pojemnik w czasie stosowania aby nie dopu�ci	 do wycieku. 
 
Zasady stosowania  
Farb� nadzy nakłada	 na powierzchnie czyste i suche, gdy temperatura miesi si� w zakresie 5-30 oC, 
a temperatura nawierzchni w zakresie 5 oC  do 40oC, a wilgotno�	 wzgl�dna powietrza nie przekracza 
80%. 
Do malowania mo�na stosowa	: malowarki hydrodynamiczne, pneumatyczne, mo�na te� r�cznie 
malowa	. 
 
Zalecenia dotycz�ce higieny pracy: 
Przestrzega	 zasad i przepisów BHP dotycz�ce pracy z niebezpiecznymi mieszaninami chemicznymi. 
Nie spo�ywa	 pokarmów i napojów, nie pali	 w miejscu pracy. Nale�y my	 r�ce po u�yciu mieszaniny 
i zawsze przed jedzeniem i po sko�czonej pracy. 
 
Warunki bezpiecznego magazynowania, ł�cznie z informacjami dotycz�cymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno�ci 
Produkt przechowywa	 w oryginalnych, szczelnie zamkni�tych pojemnikach. Przechowywa	 w 
chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od ródeł ciepła i ródeł zapłonu, w 
magazynie cieczy palnych. Chroni	 przed bezpo�rednim działaniem promieni słonecznych. 
Zalecana temperatura składowania 5 oC do 25 oC.  
Trwało�	 produktu składowanych ww warunkach wynosi 12 miesi�cy.  
Nie składowa	 z utleniaczami, kwasami i zasadami. 
W przypadku składowania du�ych ilo�ci mieszaniny nale�y dokona	 analizy zagro�enia wybuchem 
zgodnie z dyrektyw�  ATEX. 
 
Szczególne zastosowanie(-a) ko�cowe 
Brak. 
 

8. KONTROLA NARA�ENIA / �RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 
Parametry dotycz�ce kontroli 

Nazwa 
chemiczna  

NR CAS NDS NDSCh NDSP Metody monitorowania 

Aceton 67-64-1 600 1200 --- PN-Z-04057-01:1979 
Octan etylu 141-78-6 200 600 --- PN-Z-04119-01:1978 
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Octan butylu 123-86-4 200 950 --- PN-Z-04119-01:1978 
Tlenek tytanowy 
- pyły  

13463-67-7 10 --- --- PN-Z-04233-02:1993 

W�glan wapnia 
- pyły 

471-34-1 10 --- --- PN-Z-04294:2001  

 
Podstawa prawna: 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia w 
�rodowisku pracy (Dz.U. Z 2002r  nr 217, poz. 1833, z póniejszymi zmianami). 

• Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada� i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)   

• Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy zwi�zanej z wyst�powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 
2005r. Nr 11, poz. 86 z póniejszymi zmianami ). 

 
Kontrola nara�enia 
Stosowne techniczne �rodki kontroli. 
W przypadku stosowania produktu wewn�trz budynku zapewni	 wła�ciw� wentylacj�. 
 
Indywidualne �rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz�t ochronny 
Ochrona: 
Dróg  oddechowych  w przypadku wdychania par zapewni	 półmask� ochronn� z filtrem  typu A. 
Oczu    gogle ochronne z bocznymi osłonami, zgodne z norm� PN – EN 166:2005 
Skóry 
         Ochrona r�k  r�kawice ochronne zbadane i dobrane  w oparciu o normy PN-EN 374-2 i 374-

3/2005. Zalecane nitrylowe lub poliwinylowe.  
 Nale�y stosowa	 kremy ochronne w miejscach bezpo�redniego kontaktu z 

produktem; przed a nie po kontakcie z  produktem. 
         Inne  ubrania ochronne z materiałów naturalnych (bawełna) lub syntetycznych 

elektrostatyczne. 
Zagro�enia termiczne nie dotyczy. 
 
Kontrola nara�enia �rodowiska 
Nie okre�lono 
 

9. WŁA�CIWO�CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

Cecha wynik metoda 
Wygl�d Lepka ciecz; biała  Organoleptyczna 
Zapach  ---- -- 
Próg zapachu ---- -- 
pH Nie okre�lony -- 
Temperatura topnienia/krzepni�cia Nie okre�lono -- 
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie okre�lona -- 
Temperatura zapłonu 
21°C Brak danych 
Szybko�	 parowania  Nie dotyczy -- 
Palno�	 (ciała stałe, gaz) Nie dotyczy -- 
Górna/Dolna granica palno�ci lub górna/dolna 
granica wybuchowo�ci 

Nie okre�lono -- 

Pr��no�	 par składników lotnych w temperaturze 
50oC 

Nie okre�lono --- 

G�sto�	 par Nie okre�lono  
G�sto�	 wzgl�dna 1,74 – 1,84 g/cm3 PN-EN ISO 2811-1:2002 
Rozpuszczalno�	 Słabo rozpuszczalny 

w wodzie 
 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie okre�lono  
Temperatura samozapłonu Nie okre�lono  
Temperatura rozkładu Nie okre�lono  
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Lepko�	 wg Krebsa 82-92 KU PB/TN3/4:2004 
Wła�ciwo�ci wybuchowe Nie okre�lono  
Wła�ciwo�ci utleniaj�ce Nie okre�lono  
 Inne informacje: 
       

10. STABILNO�� I REAKTYWNO�� 
 
Reaktywno��  
Nie okre�lono.  
Stabilno�� chemiczna 
Mieszanina  jest stabilna w warunkach stosowania zgodnie z instrukcj� u�ytkowania. Unika	 nale�y 
ródeł zapłonu.  
Mo�liwo�� wyst�powania niebezpiecznych reakcji 
Nie okre�lono 
Warunki, których nale�y unika�  
Unika	 ródeł zapłonu i bezpo�redniego nasłonecznienia. 
Materiały niezgodne 
Silnych utleniaczy, zasad i kwasów. 
Niebezpieczne produkty rozkładu  
Nie s� znane w zalecanych warunkach stosowania. 
Nie ulega rozkładowi termicznemu w zalecanych warunkach stosowania. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 
Toksyczno�	 ostra – brak danych dla mieszaniny 
Działanie dra�ni�ce – brak danych dla mieszaniny 
Działanie �r�ce – brak danych dla mieszaniny 
Działanie uczulaj�ce – brak danych dla mieszaniny 
Toksyczno�	 dla dawki powtarzalnej – brak danych dla mieszaniny 
Rakotwórczo�	 – brak danych dla mieszaniny 
Mutagenno�	 – brak danych dla mieszaniny 
Szkodliwe działanie na rozrodczo�	– brak danych dla mieszaniny 
Na podstawie konwencjonalnej metody obliczeniowej mieszanina nie sklasyfikowana jako do 
powy�szych zagro�e�. 
 
Toksyczno�	 ostra dla składników:  
Octan etylu: 
Próg wyczuwalno�ci zapachu – 0,18-670 mg/m3 
LD50 (szczur, doustnie) – 6100 mg/kg 
LC50 (szczur, inhalacja) – 5856 mg/m3 (8 h) 
LD50 (królik, skóra) > 20000 mg/kg 
LCL0 (szczur, inhalacja) - 15320 mg/m3 (4h) 
 
Informacje dotycz�ce prawdopodobnych dróg nara�enia 
Kontakt z oczami i skór�.  Wdychani przez drogi oddechowe. 
Objawy zwi�zane z wła�ciwo�ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi 
• W przypadku podra�nienia dróg oddechowych 
Wysokie st��enia par powoduj� bóle i zawroty głowy, podra�nienie błon �luzowych dróg oddechowych 
i oczu, nudno�ci, wymioty, stany pobudzenia; bardzo wysokie st��enia powoduj� zaburzenia 
oddychania, zaburzenia ze strony o�rodkowego układu nerwowego, zaburzenia rytmu serca z 
ryzykiem migotania komór, utrat� przytomno�ci. 
• W przypadku kontaktu ze skór� 
Rozpuszczalniki przenikaj � przez skór� i wywołuj� takie same objawy, jak w przypadku wdychania 
oparów. Produkt mo�e powodowa	 podra�nienie, wysuszenie i zaczerwienienie skóry. Przy cz�stym 
kontakcie mo�e wyst�pi	 uczulenie. 
• W przypadku kontaktu z oczami 
Przy zachlapaniu oczu mo�e wyst�pi	 podra�nienie, pieczenie, zaczerwienienie, łzawienie. 
Opó�nione, bezpo�rednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego nara�enia 
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Powtarzaj�cy si� lub długotrwały bezpo�redni kontakt ze skór� mo�e powodowa	 przej�ciowe 
podra�nienie. 
Skutki wzajemnego oddziaływania 
Brak dost�pnych danych 
Inne informacje 
 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 
Toksyczno�� – brak danych 
Trwało�� i zdolno�� do rozkładu – brak danych  
Zdolno�� do bioakumulacji – brak danych 
Mobilno�� w glebie – brak danych 
Wyniki oceny wła�ciwo�ci PBT i vPvB - – brak danych 
Inne szkodliwe skutki działania  – nie dopuszcza	 do zrzutów do wód powierzchniowych i 
kanalizacji. 
 
Ekotoksyczno�	 ostra dla składników: 
Octan Etylu  -(LC50/96 h) dla ryb Pimephales promelas – 230 mg/l 
 

13. POST�POWANIE Z ODPADAMI 
 
Nie usuwa	 razem z odpadami komunalnymi. 
 
Nie usuwa	 do kanalizacji. Nie dopuszcza	 do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych. 
Przestrzega	 przepisów ustawy z dnia 14 grudnia  2012r. o odpadach ((Dz. U. z 2013 r. poz. 21).  
Przestrzega	 przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. nr 63, poz. 638 z póniejszymi zmianami) 
 
Sposoby unieszkodliwiania odpadów  
Mieszani� mo�na podda	 spalaniu w specjalistycznych spalarniach odpadów. Je�eli nie ma takiej 
mo�liwo�ci, nale�y przekaza	 do uprawnionego odbiorcy odpadów. 
Opakowania podlegaj� obowi�zkowi kaucjonowania. Zu�yte opakowania zwróci	 do producenta lub 
przekaza	 do uprawnionego odbiorcy. 
Odpady wraz z pustymi opakowaniami nale�y dostarczy	 na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji 
zgodnie z miejscowymi przepisami.  
Grupa 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb i 
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich. 
 08 01 11 - odpady farb i lakierów zawieraj�cych rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne  

15 01 Odpady opakowaniowe 
15 01 10 * Opakowania zawieraj�ce pozostało�ci substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone. 
15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 
 
Neutralizacja opakowa�: puste pojemniki po zu�ytym wyrobie  mog� zawiera	 pozostało�ci produktu 
dlatego te� stanowi� nadal ródło zagro�enia. Nie nale�y ich zatem przecina	, ogrzewa	 ani spawa	. 
Puste pojemniki nale�y dokładnie opró�ni	, a nast�pnie wentylowa	.  
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
Transport drogowy ADR 
Numer UN    1263  
Prawidłowa nazwa przewozowa  FARBA 
Klasa      3  
Grupa pakowania   II 
Nalepka ostrzegawcza   3 
Nr rozpoznawczy zagro�enia   30 
Niebezpieczny dla �rodowiska   nie 
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Instrukcja Pakowania   P001; IBC02;LP01; R001 
 
 
Transport morski IMDG 
Numer UN    1263  
Prawidłowa nazwa przewozowa  PAINT 
Klasa      3  
Grupa pakowania   II 
Nalepka ostrzegawcza   3 
EmS      F-E, S-E 
Zanieczyszczenie morza   nie 
 
Transport lotniczy IATA 
IATA UN ID Num: 1263 
IATA Proper Shipping Name: PAINT 
IATA UN Class: 3 
IATA Label: FLAMMABLE LIQUID 
UN Packing Group: II 
Packing Note Passenger: 309 
Max Quant Pass: 60L 
Max Quant Cargo: 220L 
Packaging Note Cargo: 310 
 

15. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Szczególne przepisy prawne dotycz�ce niniejszego mieszaniny  
Dyrektywa 96/82/EC oraz rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i 
ilo�ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si� w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o 
zwi�kszonym ryzyku albo zakładu o du�ym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej Dz. U. z 2002 Nr 
58 poz. 535 z pón. zm.) 
Mieszanina  została wymieniona w zał�czniku do niniejszego rozporz�dzenia. 
 
Przepisy EU 
1. Rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwole� i stosowanych ogranicze� w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniaj�ce dyrektyw� 1999/45/WE oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie� dyrektyw� Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . (Sprostowanie do rozporz�dzenie L136/3 z 29-05-2007) 

2. ROZPORZ�DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj�ce i uchylaj�ce dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 

3. Rozporz�dzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych ogranicze� w zakresie 
chemikaliów (REACH). 

 
Przepisy krajowe 
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z pó��. zm)  
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150  ) wraz z pón. 

zm. 
6. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa� substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445) 
7. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin (z.U. 2012 nr 0 poz. 1018 ) . 
8. O�wiadczenie Rz�dowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej�cia w �ycie zmian do zał�czników A i B Umowy 

europejskiej dotycz�cej mi�dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz�dzonej w 
Genewie dnia 30 wrze�nia 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641)  

 
Ocena bezpiecze�stwa chemicznego  
Nie dokonano oceny bezpiecze�stwa chemicznego dla mieszaniny 
 

16. INNE INFORMACJE 
 
Zastosowanie mieszaniny - wył�cznie do u�ytku profesjonalnego.  
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Zastrze�enia 
Powy�sze informacje zostały opracowane w oparciu o bie��cy stan wiedzy i do�wiadcze�. 
U�ytkownik ponosi odpowiedzialno�	 za podj�cie wszelkich kroków maj�cych na celu spełnienie 
wymogów prawa krajowego. Informacje zawarte w powy�szej karcie stanowi� opis wymogów 
bezpiecze�stwa u�ytkowania produktu.  
U�ytkownik ponosi całkowit� odpowiedzialno�	 za okre�lenie przydatno�ci produktu do konkretnych 
celów. 
Produkt posiada atest PZH. 
Zalecane szkolenia: 

� Ochrona przeciwpo�arowa 
� Stosowanie substancji chemicznych  

 
Wykaz symboli i zwrotów R, które zamieszczono w pkt 3 
Xi  Produkt dra�ni�cy. 
F  Produkt wysoce łatwopalny 
R11        Produkt wysoce łatwopalny. 
R36        Działa dra�ni�co na oczy. 
R66        Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa	 wysuszanie lub p�kanie skóry.  
R67  Pary mog� wywoływa	 uczucie senno�ci i zawroty głowy. 
Klasyfikacja GHS 
Flam. Liq. 2          Substancja ciekła łatwopalna kat 2 
Flam. Liq. 3 Substancja ciekła łatwopalna kat 2 
Eye Irrit. 2 Działanie dra�ni�ce na oczy 
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narz�dy docelowe – nara�enie jednorazowe STOT nara�. jednor. Kat3 
H225  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H226   Łatwopalna ciecz i pary. 
H319   Działa dra�ni�co na oczy. 
H336   Mo�e wywoływa	 uczucie senno�ci lub zawroty głowy. 
EUH066  „Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa	 wysuszanie lub p�kanie skóry” 
 
�ródła danych, na podstawie których opracowano niniejsz� kart� 

1. Karty charakterystyki subastancji. 
2. IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau). 
3. ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). 

 
Historia edycji karty 
Data poprzedniego wydania karty 09-04-2008. 
Zmiany i/lub uzupełnienia w karcie charakterystyk wyst�piły w punktach : 1-4,6-16 
 


