
KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

S&P Resin 220 Comp ANazwa handlowa lub
oznaczenie mieszaniny

-Numer rejestracji

Brak.Synonimy

30-Kwiecień-2015Data wydania

04Numer wersji

19-Wrzesień-2018Data aktualizacji

23-Wrzesień-2015Data zmiany wersji

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Klej z żywicy epoksydowej.Zidentyfikowane

zastosowania

Wyłącznie do zastosowania przemysłowego.Zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

S&P Clever Reinforcement Company AGProducent

Seewernstrasse 127, CH 6423 SeewenAdres

SzwajcariaKraj

+41 41 825 00 70Nr telefonu

info@sp-reinforcement.che-mail

1.4. Numer telefonu
alarmowego

+1 760 476 3961 (334090)Telefon awaryjny (Kod
dostępu):

112 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)

Ogólny w UE

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i
zastosowanie ma następująca klasyfikacja.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.

H315 - Działa drażniąco na skórę.Kategoria 2Działanie żrące/drażniące na skórę
Zagrożenia dla zdrowia

H319 - Działa drażniąco na oczy.Kategoria 2Poważne uszkodzenie oczu/działanie
drażniące na oczy

H317 - Może powodować reakcję
alergiczną skóry.

Kategoria 1Działanie uczulające na skórę

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

Kategoria 3Stwarzające zagrożenie dla środowiska
wodnego – długotrwałe zagrożenie dla
środowiska wodnego

Zagrożenia dla środowiska

Podsumowanie dotyczące
zagrożeń

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Niebezpieczne dla
środowiska w przypadku zrzutu do cieków wodnych.

2.2. Elementy oznakowania

Etykieta zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z poprawkami

Zawiera: 1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan; eter diglicydowy glikolu neopentylowego,
produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤
700)

Piktogramy określające
rodzaj zagrożenia
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Hasło ostrzegawcze Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

P261 Unikać wdychania mgły lub pary.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

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

Przechowywanie Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów.

Usuwanie

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami
lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi.

Informacje uzupełniające na
etykiecie

EUH205 - Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Mieszanina nie zawiera substancji ocenionych jako vPvB / PBT według Rozporządzenia (WE) Nr
1907/2006, Załącznik XIII.

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Ogólne informacje

UwagiNumer
indeksowy

Nr rejestracyjny REACHNr CAS/nr EC%Nazwa rodzajowa

Klasyfikacja: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411

603-074-00-8produkt reakcji: bisfenol A z
epichlorohydryną; żywica
epoksydowa (średnia masa
cząsteczkowa ≤ 700)

01-2119456619-26-XXXX25068-38-6
500-033-5

>=20 -
<25

Klasyfikacja: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317

603-094-00-71,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dime
tylopropan; eter diglicydowy glikolu
neopentylowego

01-2120759332-55-XXXX17557-23-2
241-536-7

>=5 - <10

Wszystkie stężenia są wyrażone w procentach wagowych, jeśli składnik nie jest gazem. Stężenia
gazowe są wyrażone w procentach objętościowych. Nie wymienione składniki  nie są
niebezpieczne lub ich stężenia nie przekraczają wartości grznicznych. Pełny tekst wszystkich
zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16.

Komentarze o składzie

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Powiadomić personel medyczny o materiale (materiałach) którego dotyczy zgłoszenie, aby
umożliwić im podjęcie odpowiednich środków ostrożności dla zapewnienia ich własnego
bezpieczenstwa.

Ogólne informacje

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wyprowadzić albo wynieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze, zapewnić jej spokój i
obserwować. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

Wdychanie.

Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku
wystąpienia wysypki bądź innych podrażnień skóry: Udać się do lekarza, zabierając ze sobą
niniejszą kartę charakterystyki preparatu.

Kontakt ze skórą

Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Usunąć soczewki
kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Jeśli podrażnienie nie zniknie po myciu, skontaktować się z
lekarzem.

Kontakt z oczami

Dokładnie wypłukać usta wodą i podać duże ilości mleka albo woda, jeśli osoby nie są
nieprzytomne. Wymioty wywoływać jedynie na polecenie personelu medycznego. W przypadku
utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

Spożycie

Objawy obejmują swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie. Uczulenie.4.2. Najważniejsze ostre i
opóźnione objawy oraz skutki
narażenia
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Leczenie objawowe.4.3. Wskazania dotyczące
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczególnego postępowania z
poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Preparat niepalny. W przypadku kontaktu z ogniem mieszanina zapali się.Ogólne zagrożenia pożarowe

5.1. Środki gaśnicze
Gasić pożar pianą, dwutlenkiem węgla, proszkiem lub mgłą wodną.Odpowiednie środki

gaśnicze

Nie używać zwartego strumienia wody, ponieważ może rozproszyć i rozprzestrzenić ogień.Niewłaściwe środki
gaśnicze

Wskutek nagrzania lub pożaru mogą wydzielać się toksyczne pary/gazy.5.2. Szczególne zagrożenia
związane z substancją lub
mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej
W razie pożaru stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną
pokrywającą całe ciało. Wybór sprzętu ochrony oddechowej w przypadku pożaru: stosować się do
ogólnych wskazówek bezpieczeństwa stosowanych przez zakład pracy.

Specjalny sprzęt ochronny
dla strażaków

Usunąć pojemniki z obszaru pożaru, jeżeli można to zrobić bez ryzyka. Po ugaszeniu pożaru
odpowiednio schładzać zbiorniki przez zalanie wodą. Zapobiegać przedostaniu się wycieku i wody
gaśniczej z roztworem substancji do strumieni, kanalizacji i zbiorników wody pitnej.

Dla personelu
udzielającego pomocy

Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Stosować normalne procedury gaszenia pożaru i
rozważyć zagrożenie ze strony innych substancji. Zapobiegać przedostaniu się wycieku i wody
gaśniczej z roztworem substancji do strumieni, kanalizacji i zbiorników wody pitnej.

Specjalne metody

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Unikać wdychania
par. Należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne (Patrz: Dział 8).

Dla osób nienależących do
personelu udzielającego
pomocy

Zakazuje się zbliżania przez pesonel bez ochron osobistych. Stosować ochrony osobiste, jak jest
to zalecane w sekcji 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS).

Dla osób udzielających
pomocy

Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie pozwolić, aby preparat
przedostał się do kanalizacji i cieków wodnych. Skontaktować się z odpowiednimi władzami w
przypadku przedostania się do kanalizacji albo środowiska wodnego.

6.2. Środki ostrożności w
zakresie ochrony środowiska

Małe rozlania, wycieki lub rozsypania: Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty,
runo owcze).

Duże rozlania, wycieki lub rozsypania: Wykopać rowy w dużej odległości od większych
zanieczyszczeń do usunięcia w późniejszym terminie. Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem albo
ziemią i przesypać do pojemników. Po zebraniu substancji spłukać teren wodą. Wietrzyć
pomieszczenie.

Nie zwracaj nigdy zebranych wycieków do ponownego użycia w oryginalnych opakowaniach.

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

W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.6.4. Odniesienia do innych
sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Zaleca się mechaniczną lub miejscową wentylację wyciągową. Osoby z alergią na epoksydy nie
powinny pracować z tym produktem. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Unikać wdychania
par. Należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne (Patrz: Dział 8). Zachować ostrożnożć
podczas obsługi/przechowywania. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Przestrzegać
podstawowych zasad BHP.

7.1. Środki ostrożności
dotyczące bezpiecznego
postępowania

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i
przewiewnym. Przechowywać w oryginalnym pojemniku. Przechowywać z dala od
niekompatybilnych materiałów (patrz sekcja 10). Trzymać z dala od żywności, napojów i paszy dla
zwierząt.

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

Klej z żywicy epoksydowej.7.3. Szczególne
zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Nie podano granic ekspozycji dla składnika/składników.Dopuszczalne wartości
narażenia zawodowego
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Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla składnika/składników.Dopuszczalne wartości
biologiczne

Stosować standardowe procedury monitoringu.Zalecane procedury
monitorowania

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL)

Ogólna populacja

UwagiWspółczynnik
oceny

WartośćSkładniki

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan; eter diglicydowy glikolu neopentylowego (CAS 17557-23-2)

Długotrwałe, układowe, drogą
pokarmową

600 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

0,33 mg/kg p.c./dzień

Długotrwałe, układowe, po naniesieniu na
skórę

600 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

3,3 mg/kg p.c./dzień

Długotrwałe, układowe, przez drogi
oddechowe

150 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

0,58 mg/m3

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700) (CAS 25068-38-6)

Długotrwałe, układowe, drogą
pokarmową

20 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

0,75 mg/kg

Długotrwałe, układowe, po naniesieniu na
skórę

20 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

3,57 mg/kg

Krótkotrwałe, układowe, drogą
pokarmową

20 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

0,75 mg/kg

Krótkotrwałe, układowe, po naniesieniu
na skórę

20 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

3,57 mg/kg

Pracownicy

UwagiWspółczynnik
oceny

WartośćSkładniki

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan; eter diglicydowy glikolu neopentylowego (CAS 17557-23-2)

Długotrwałe, układowe, po naniesieniu na
skórę

300 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

6,66 mg/kg p.c./dzień

Długotrwałe, układowe, przez drogi
oddechowe

75 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

3,29 mg/m3

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700) (CAS 25068-38-6)

Długotrwałe, układowe, po naniesieniu na
skórę

12 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

8,33 mg/kg

Długotrwałe, układowe, przez drogi
oddechowe

12 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

12,25 mg/m3

Krótkotrwałe, układowe, po naniesieniu
na skórę

12 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

8,33 mg/kg

Krótkotrwałe, układowe, przez drogi
oddechowe

12 Toksyczność dla dawki
powtarzalnej

12,25 mg/m3

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Składniki

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan; eter diglicydowy glikolu neopentylowego (CAS 17557-23-2)

Gleba

Wartość

21,9 µg/kg bw/day

Współczynnik
oceny

Uwagi

Osad (wody morskie) 24,8 µg/kg bw/day
Osad (wody słodkie) 0,25 mg/kg p.c./dzień
Woda morska 4,7 µg/l 10000
Woda słodka 47 µg/l 1000

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700) (CAS 25068-38-6)

Gleba 0,2 mg/kg
Oczyszczalnia ścieków 10 mg/l
Osad (wody morskie) 0,1 mg/kg
Osad (wody słodkie) 1 mg/kg
Uwalnianie przejściowe 0,02 mg/l
Woda morska 0 mg/l
Woda słodka 0,01 mg/l
Zatrucie wtórne 11 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia
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Należy zapewnić dobrą wentylację ogólną. Intensywność wentylacji powinna być dostosowana do
warunków. Jeśli to możliwe należy hermetyzować proces, stosować wyciągi miejscowe lub inne
środki techniczne dla utrzymania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej dopuszczalnego
poziomu. Jeśli granice narażenia nie zostały ustalone, utrzymywać poziom zanieczyszczeń w
powietrzu na poziomie możliwym do przyjęcia. Przy pracy z preparatem należy zapewnić
stanowisko płukania oczu i prysznic awaryjny.

Stosowne techniczne środki
kontroli

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne
Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich
homologacji i przy współpracy z ich dostawcą.

Ogólne informacje

Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). Ochrona oczu powinna spełniać
wymogi normy EN 166.

Ochronę oczu lub twarzy

Ochronę skóry

Stosować rękawice ochronne. Zalecane są rękawice ochronne z nitrylu. Zaleca się częstą
wymianę. Przy wyborze odpowiednich rękawic należy kierować się zaleceniami dostawcy.

- Ochronę rąk

Należy nosić odpowiednią odzież odporną na działanie substancji chemicznych.- Inne

W przypadku niedostatecznej wentylacji lub ryzyka narażenia na wdychanie par używać
odpowiedniej maski z filtrem kombinowanym typu A2/P2.

Ochronę dróg
oddechowych

Nosić odpowiednie żaroochronne ubranie, kiedy jest to konieczne.Zagrożenia termiczne

Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiałem i
przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie należy prać ubranie robocze i myć sprzęt
ochronny, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. Nie przechowywać własnej odzieży razem z
odzieżą roboczą. Indywidualnego sprzętu ochronnego nie należy nosić podczas przerw na posiłki.

Środki higieny

Emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu
określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W celu ograniczenia emisji do
akceptowalnych poziomów, mogą być wymagane płuczki spalin, filtry lub modyfikacje techniczne
urządzeń procesowych.

Kontrola narażenia środowiska

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

       Wygląd

Zagęszczony.Stan skupienia

Pasta.Forma

Jasno szary.Kolor

Charakterystyczny.Zapach

Próg zapachu Brak danych.

pH Nie dotyczy.

Temperatura
topnienia/krzepnięcia

Brak danych.

Początkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Brak danych.

Temperatura zapłonu > 100,0 °C (> 212,0 °F)

Szybkość parowania Brak danych.

Nie dotyczy.Palność (ciała stałego, gazu)

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości

Dolna granica palności (%) Brak danych.

Górna granica palności (%) Brak danych.

Prężność par Brak danych.

Gęstość par Brak danych.

Gęstość względna 1,7

Względna temperatura
gęstości

23 °C (73,4 °F)

Rozpuszczalność Nierozpuszczalne w wodzie.

Współczynnik podziału:
n-oktanol/woda

       

Temperatura samozapłonu Brak danych.

Temperatura rozkładu Brak danych.

Lepkość Brak danych.

Nie jest substancją wybuchową.Właściwości wybuchowe

Nie utlenia się.Właściwości utleniające
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9.2. Inne informacje

Lotny związek chemiczny
(VOC)

0,26 %

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

Trwały w warunkach normalnych.10.1. Reaktywność

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach.10.2. Stabilność chemiczna

Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja.10.3. Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

Materiały niezgodne, ciepło i otwarty płomień. Temperatury powyżej 60 °C. Reakcja
egzotermiczna.

10.4. Warunki, których należy
unikać

Środki utleniające, kwasy, zasady organiczne i aminy.10.5. Materiały niezgodne

Podczas procesu spalania: Dwutlenek węgla. Tlenek węgla. Związki fenolowe.10.6. Niebezpieczne produkty
rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ogólne informacje Zawodowe narażenie na substancje powstałe podczas przetwarzania tego materiału może
spowodować szkodliwe skutki dla zdrowia.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Wdychanie. Ten materiał jest ma postać od lepkiej cieczy do półpłynnej i nie tworzy łatwo par. W przypadku
ogrzania lub wytworzenia mgły produktu może wystąpić kaszel i łagodne, przejściowe
podrażnienie.

Kontakt ze skórą Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Kontakt z oczami Działa drażniąco na oczy.

Spożycie Spożycie może powodować podrażnienie układu pokarmowego.

Objawy Objawy obejmują swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie. Uczulenie.

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra Połknięcie może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego i złe samopoczucie.

Wyniki próbySkładniki Gatunki

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan; eter diglicydowy glikolu neopentylowego (CAS 17557-23-2)

Połknięcie

Ostre

LD50 Szczur 3594 mg/kg

Skórny

LD50 Szczur > 2000 mg/kg

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700) (CAS 25068-38-6)

Połknięcie

Ostre

LD50 Szczur 15000 mg/kg

Skórny

LD50 Królik 23000 mg/kg

Działa drażniąco na skórę.Działanie żrące/drażniące na
skórę

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

Działanie uczulające na drogi
oddechowe

Z powodu braku danych, klasyfikacja nie jest możliwa.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.Działanie uczulające na skórę

Wykazano, że żywice tego typu, ciekłe żywice na bazie bisfenoluA/epichlorhydryny (żywica
epoksydowa), są nieaktywne w testach mutagenności in vitro.

Działanie mutagenne na
komórki rozrodcze

Działanie rakotwórcze Nie ma dowodów na rakotwórcze działanie tego produktu.

Z powodu braku danych, klasyfikacja nie jest możliwa.Działanie szkodliwe na
rozrodczość

Działanie toksyczne na narządy
docelowe (STOT), narażenie
jednorazowe

Z powodu braku danych, klasyfikacja nie jest możliwa.
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Działanie toksyczne na narządy
docelowe (STOT), narażenie
wielokrotne

Z powodu braku danych, klasyfikacja nie jest możliwa.

Zagrożenie spowodowane
aspiracją

Nie sklasyfikowane.

Produkt jest mieszaniną.Informacje dotyczące
mieszanin a informacje
dotyczące substancji

Inne informacje Nie ustalono.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Składniki Wyniki próbyGatunki

1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan; eter diglicydowy glikolu neopentylowego (CAS 17557-23-2)

Wodny

Ostre

LC50Ryby 101 mg/l, 96 godzinyRyby

EC50Skorupiaki 47 mg/l, 48 godzinyBezkręgowce (Bezkręgowce)

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700) (CAS 25068-38-6)

Wodny

EC50Algi 11 mg/l, 72 godzinyGlonów (Selenastrum capricornutum)

LC50Ryby 2 mg/l, 96 godzinyOncorhynchus mykiss

EC50Skorupiaki 1,8 mg/l, 48 godzinyDaphnia magna (rozwielitka)

NOEC (Nie
zaobserwowane
stężenie
skutkujące)

0,3 mg/l, 21 dniDaphnia magna (rozwielitka)

Nie spodziewa się, aby produkt łatwo ulegał rozkładowi biologicznemu.12.2. Trwałość i zdolność do
rozkładu

Brak danych.12.3. Zdolność do
bioakumulacji

Współczynnik podziału
n-oktanol/woda (log Kow)

       

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica
epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700) (CAS
25068-38-6)

3,242

Współczynnik biokoncentracji
(BCF)

Brak danych.

Preparat nie jest lotny.12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest nierozpuszczalny w wodzie.Mobilność ogólna

Mieszanina nie zawiera substancji ocenionych jako vPvB / PBT według Rozporządzenia (WE) Nr
1907/2006, Załącznik XIII.

12.5. Wyniki oceny właściwości
PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki
działania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady i pozostałości utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Odpad resztkowy

Ponieważ opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu, należy stosować się do
ostrzeżeń podanych na etykiecie nawet po opróżnieniu pojemnika. Nie używać ponownie pustych
pojemników. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko
odpadów do recyklingu lub usunięcia.

Zanieczyszczone opakowanie

Kod odpadu wg klasyfikacji UE 08 04 09*
 Kod Odpadu powinien zostać określony w uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem, producentem i
lokalnymi zakładami przetwórstwa odpadów.

Zalecenia dotyczące utylizacji oparte na materiale w dostarczonej postaci. Utylizację należy
przeprowadzać zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i przepisami, oraz parametrami
materiału w chwili jego utylizacji. Nie uwalniać do rzek, jezior, w górach itp., ponieważ produkt
może wpływać na środowisko.

Metody utylizacji/informacje

Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi.Szczególne środki ostrożności
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

ADR

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

RID

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

ADN

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

IATA

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

IMDG

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

Nie dotyczy.14.7. Transport luzem zgodnie z
załącznikiem II do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

Regulacje UE

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, Załącznik I i II, z późniejszymi
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik I ze
zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 1 z
późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 2 z
późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik I, Część 3 z
późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (UE) nr 649/2012, dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Załącznik V, z
późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) nr 166/2006, Załącznik II Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(10) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA

Nie jest na wykazie.

Zezwolenia

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 REACH, Załącznik XIV: Wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń, z
późniejszymi zmianami.

Nie jest na wykazie.

Ograniczenia dotyczące zastosowania

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i
stosowania ze zmianami

Nie jest na wykazie.
Dyrektywa 2004/37/WE:  w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie
czynników rakotwórczych i mutagennych podczas pracy, z późniejszymi zmianami

Nie jest na wykazie.

Inne regulacje UE

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami
niebezpiecznymi, ze zmianami

produkt reakcji: bisfenol A z epichlorohydryną; żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700) (CAS 25068-38-6)

Produkt zaklasyfikowano i oznakowano zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
(Rozporządzenie CLP), wraz z późniejszymi zmianami. Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna
z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Inne przepisy
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Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z
dyrektywą 98/24 /WE wraz z późniejszymi zmianami.

Niniejsza karta bezpieczeństwa produktu jest zgodna z następującymi ustawami, przepisami i
standardami:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia
utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)
Młodzież poniżej 18. roku życia nie może wykonywać prac z niniejszym produktem zgodnie z
dyrektywą UE 94/33/WE o ochronie młodzieży w pracy, z późniejszymi zmianami.

Regulacje krajowe

Polska. Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (Ustawa o odpadach, Dz.U. poz.
21/2013, Załącznik 4)

Nie jest na wykazie.

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.15.2. Ocena bezpieczeństwa
chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Wykaz skrótów
DNEL: pochodny poziom bezskutkowy.
PNEC: przewidywane stężenie bezskutkowe.
LD50: dawka śmiertelna, 50%
LC50: stężenie śmiertelne, 50%
EC50: efektywne stężenie, 50%
NOEC: No observed effect concentration (Najwyższe stężenie bez obserwowanego działania
szkodliwego).

Baza danych substancji GESTIS
Baza danych wykazu C&L.
Dane firmowe.

Odniesienia

Mieszanina została sklasyfikowana w oparciu o badania co do zagrożeń fizycznych. Klasyfikacja
zagrożeń dla zdrowia i środowiska wywodzi się z połączenia metod obliczeniowych i danych z
badań, jeśli takie były dostępne. Po szczegóły, prosimy się odnieść do Działów 9, 11 i 12.

Informacje o metodzie oceny
prowadzącej do klasyfikacji
mieszaniny

H315 Działa drażniąco na skórę.

Pełny tekst wszelkich zwrotów
H, które nie zostały podane w
całości w sekcjach od 2 do 15

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16.Niniejszą kartę charakterystyki
zmodyfikowano w
następujących punktach:

Przestrzegać instrukcji szkoleniowych podczas posługiwania się niniejszym materiałem.Informacje o szkoleniu

Informacje podane w niniejszej Karcie Charakterystyki Produktu są poprawne zgodnie z naszą
wiedzą, zakresem informacji i opiniami w dniu publikacji. Podane tu informacje służą jedynie za
wskazówki dla bezpiecznego obchodzenia się, wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania,
transportu, usuwania do odpadów i uwalniania produktu. Informacje te nie mogą być uznane za
gwarancję lub specyfikację jakościową.

Zastrzeżenie
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