
KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

S&P Resin 220 Comp BNazwa handlowa lub
oznaczenie mieszaniny

-Numer rejestracji

Brak.Synonimy

30-Kwiecień-2015Data wydania

05Numer wersji

30-Październik-2017Data aktualizacji

29-Czerwiec-2016Data zmiany wersji

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Utwardzacz to 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):

1.4. Numer telefonu alarmowego
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.

H314 - Powoduje poważne
oparzenia skóry oraz uszkodzenia
oczu.

Kategoria 1BDziałanie żrące/drażniące na skórę
Zagrożenia dla zdrowia

H318 - Powoduje poważne
uszkodzenie oczu.

Kategoria 1Poważne uszkodzenie oczu/działanie
drażniące na oczy

H317 - Może powodować reakcję
alergiczną skóry.

Kategoria 1Działanie uczulające na skórę

H373 - Może powodować
uszkodzenie narządów (Przewód
oddechowy) poprzez długotrwałe
lub narażenie powtarzane.

Kategoria 2 (Przewód oddechowy)Działanie toksyczne na narządy docelowe
(STOT), narażenie wielokrotne

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

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną
skóry. Może powodować uszkodzenie narządów (Przewód oddechowy) poprzez długotrwałe lub
narażenie powtarzane. Niebezpieczne dla środowiska w przypadku zrzutu do cieków wodnych.
Związany z pracą kontakt z tą substancją lub mieszaniną może mieć niekorzystny wpływ na stan
zdrowia.

2.2. Elementy oznakowania
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Etykieta zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z poprawkami

Zawiera: 2 - piperazyno - 1 - yletyloamina, AMINY, POLIETYLENOPOLI-, FRAKCJA
TRIETYLENOTETRAMINOWA, Poli(oksypropylen)diaminy

Piktogramy określające
rodzaj zagrożenia

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów (Przewód oddechowy) poprzez długotrwałe lub
narażenie powtarzane.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Zapobieganie

P260 Nie wdychać par.

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

Reagowanie

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

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.

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Magazynowanie Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów.

Usuwanie

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

Informacje uzupełniające na
etykiecie

Brak.

Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i
ulegającą intensywnej bioakumulacji.

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: Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Eye
Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 3;H412

-AMINY, POLIETYLENOPOLI-,
FRAKCJA
TRIETYLENOTETRAMINOWA

01-2119487919-13-XXXX90640-67-8
292-588-2

>=10 -
<20

Klasyfikacja: Skin Corr. 1C;H314, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 3;H412

-Poli(oksypropylen)diaminy 01-2119557899-12-XXXX9046-10-0
-

>=10 -
<20

Klasyfikacja: Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Eye
Dam. 1;H318, Repr. 2;H361, STOT RE 1;H372, Aquatic Chronic 3;H412

612-105-00-42 - piperazyno - 1 - yletyloamina -140-31-8
205-411-0

>=1 - <2,5

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

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
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić
pomoc medyczną.

Droga oddechowa

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Oparzenia chemiczne muszą być opatrzone
przez lekarza. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Natychmiast
skontaktować się z lekarzem.

Kontakt ze skórą

Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Zdjąć szkła kontaktowe,
jeśli obecne i łatwo to uczynić. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami

Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby
zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Spożycie

Objawy mogą obejmować kłucie, łzawienie, zaczerwienienie, opuchnięcie i niewyraźne widzenie.
Może spowodować trwałe uszkodzenie oka lub ślepotę. Uczulenie.

4.2. Najważniejsze ostre i
opóźnione objawy oraz skutki
narażenia

Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.
Oparzenia chemiczne: Natychmiast przemyć wodą. Podczas przemywania zdjąć odzież, która nie
przywiera do oparzonego miejsca. Wezwać karetkę. Kontynuować przemywanie w drodze do
szpitala.

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

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrożeń pożarem ani wybuchem.Ogólne zagrożenia pożarowe

5.1. Środki gaśnicze
Piana odporna na alkohol. Mgła wodna. Proszki gaśnicze. Dwutlenek węgla (CO2) .Odpowiednie środki

gaśnicze

Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia.Niewłaściwe środki
gaśnicze

Wskutek pożaru mogą wydzielać się gazy stanowiące zagrożenie dla zdrowia.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.

Specjalny sprzęt ochronny
dla strażaków

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Usunąć pojemniki z terenu
pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. Dla chłodzenia nieotwartych pojemników można użyć
spraju wodnego.

Dla personelu
udzielającego pomocy

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do
wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Podczas sprzątania nosić odpowiednie wyposażenie
ochronne i odzież. Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez
założenia właściwego ubrania ochronnego. Zapewnić wystarczającą wentylację. Należy
powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego wyzwolenia.

Dla osób nienależących do
personelu udzielającego
pomocy

Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez założenia właściwego
ubrania ochronnego.

Dla osób udzielających
pomocy

Unikać uwolnienia do środowiska. Nie odprowadzać do kanalizacji, gruntu i cieków wodnych.
Kierownik ds. środowiska musi być informowany w wszystkich poważnych uwolnieniach.

6.2. Środki ostrożności w
zakresie ochrony środowiska

Zatrzymać wypływ materiału, jeżeli można to zrobić bez ryzyka. Absorbować rozlew wermikulitem
lub innym materiałem obojętnym, a następnie umieścić w pojemniku na odpady chemiczne.
Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia. Po zebraniu
substancji spłukać teren wodą.

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

Nie wdychać par. Zapobiegać kontaktowi z oczami, skórą i odzieżą. Stosować odpowiednią
wentylację. Osoby podatne na reakcje alergiczne nie powinny obchodzić się z tym preparatem.
Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Przestrzegać podstawowych zasad BHP.

7.1. Środki ostrożności
dotyczące bezpiecznego
postępowania

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu z dobrą
wentylacją. Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz sekcja 10).

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

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

AMINY, POLIETYLENOPOLI-, FRAKCJA TRIETYLENOTETRAMINOWA (CAS 90640-67-8)

Długotrwałe, miejscowe, po naniesieniu
na skórę

0,43 mg/cm2

Długotrwałe, układowe, drogą
pokarmową

0,41 mg/kg

Długotrwałe, układowe, po naniesieniu na
skórę

0,25 mg/kg

Długotrwałe, układowe, przez drogi
oddechowe

0,29 mg/m3

Krótkotrwałe, miejscowe, po naniesieniu
na skórę

1 mg/cm2

Krótkotrwałe, układowe, drogą
pokarmową

20 mg/kg

Krótkotrwałe, układowe, po naniesieniu
na skórę

8 mg/kg

Krótkotrwałe, układowe, przez drogi
oddechowe

1600 mg/m3

Pracownicy

UwagiWspółczynnik
oceny

WartośćSkładniki

AMINY, POLIETYLENOPOLI-, FRAKCJA TRIETYLENOTETRAMINOWA (CAS 90640-67-8)

Długotrwałe, miejscowe, po naniesieniu
na skórę

28 µg/cm2

Długotrwałe, układowe, po naniesieniu na
skórę

0,57 mg/kg

Długotrwałe, układowe, przez drogi
oddechowe

1 mg/m3

Krótkotrwałe, układowe, przez drogi
oddechowe

5380 mg/m3

Poli(oksypropylen)diaminy (CAS 9046-10-0)

Długotrwałe, układowe, po naniesieniu na
skórę

2,5 mg/kg

Długotrwałe, układowe, przez drogi
oddechowe

1,36 mg/m3

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Składniki

AMINY, POLIETYLENOPOLI-, FRAKCJA TRIETYLENOTETRAMINOWA (CAS 90640-67-8)

Gleba

Wartość

19,1 mg/kg

Współczynnik
oceny

Uwagi

Oczyszczalnia ścieków 4,25 mg/l
Osad (wody morskie) 19,2 mg/kg
Osad (wody słodkie) 95,9 mg/kg
Uwalnianie przejściowe 200 µg/l
Woda morska 38 µg/l
Woda słodka 190 µg/l
Zatrucie wtórne 0,18 mg/kg

Poli(oksypropylen)diaminy (CAS 9046-10-0)

Gleba 0,0176 mg/kg
Oczyszczalnia ścieków 7,5 mg/l
Osad (wody morskie) 0,125 mg/kg
Osad (wody słodkie) 0,132 mg/kg
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Woda morska 0,0142 mg/l
Woda słodka 0,015 mg/l
Zatrucie wtórne 6,93 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

Należy zapewnić dobrą wentylację ogólną (typowo 10-krotna wymiana powietrza na godzinę).
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. Myjka do przemywania oczu i prysznic BHP powinny być dostępne w bezpośrednio przy
miejscu pracy.

Stosowne techniczne środki
kontroli

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne
Należy nosić chemiczne wyposażenie ochronne szczególnie zalecane producenta. 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. W razie potrzeby zakładać maskę i aparat do oddychania (pochłaniacz).

Ochronę oczu lub twarzy

Ochronę skóry

Wear chemically resistant gloves of nitrile or butyl rubber, complying with the requirements of EN
374 (breakthrough time: 480 min). Grubość warstwy: >0.4 mm. Uwaga! Płyn może przenikać przez
rękawice. Zalecana jest częsta zmiana rękawic.

- Ochronę rąk

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

W normalnych warunkach nie jest wymagane użycie maski. W przypadku tworzenia wdychanych
aerozoli/pyłu, używać stosownego połączenia filtrów dla gazów/par związków organicznych,
nieorganicznych, kwasów nieorganicznych, związków zasadowych oraz cząsteczek toksycznych
(np. EN 14387). Stosować maskę 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.

Środki higieny

Kierownik ds. środowiska musi być informowany w wszystkich poważnych uwolnieniach.Kontrola narażenia środowiska

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

       Wygląd

Pasta.Stan skupienia

Lepki.Forma

Czarny.Kolor

Aminowy.Zapach

Próg zapachu Nie dotyczy.

pH > 10 Alkalia.

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 1,6 g/cm3

Względna temperatura
gęstości

23 °C (73,4 °F)

Rozpuszczalność Częściowo rozpuszczalny.

Współczynnik podziału:
n-oktanol/woda

Brak danych.

Temperatura samozapłonu Brak danych.
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Temperatura rozkładu Brak danych.

Lepkość > 20,5 mm²/s

Temperatura pomiaru lepkości 40 °C (104 °F)

Nie jest substancją wybuchową.Właściwości wybuchowe

Nie utlenia się.Właściwości utleniające

Nie są dostępne żadne stosowne informacje dodatkowe.9.2. Inne informacje

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność

Produkt jest trwały i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i
transportu.

10.1. Reaktywność

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach.10.2. Stabilność chemiczna

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.10.3. Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

Unikać temperatur powyżej 140°F (60°C). Wysoka temperatura i bezpośrednie światło słoneczne.
Reakcja egzotermiczna. Kontakt z materiałami niezgodnymi.

10.4. Warunki, których należy
unikać

Utleniacze. Mocne kwasy. Silne alkalia.10.5. Materiały niezgodne

Dwutlenek węgla (CO2) . Tlenek węgla. Tlenki azotu.10.6. Niebezpieczne produkty
rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ogólne informacje Narażenie zawodowe substancją lub mieszanką może powodować poważne skutki.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Droga oddechowa Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Kontakt ze skórą Powoduje poważne oparzenia skóry. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Kontakt z oczami Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Spożycie Spożycie powoduje oparzenia górnych dróg pokarmowych i oddechowych.

Objawy Objawy mogą obejmować kłucie, łzawienie, zaczerwienienie, opuchnięcie i niewyraźne widzenie.
Może spowodować trwałe uszkodzenie oka lub ślepotę. Uczulenie.

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra Produkt żrący.

Wyniki próbyProdukt Gatunki

S&P Resin 220 Comp B (CAS Mieszanina)

Połknięcie

Ostre

> 2000 mg/kg Metoda kalcynacji.

Skórny

> 2000 mg/kg Metoda kalcynacji.

Wyniki próbySkładniki Gatunki

2 - piperazyno - 1 - yletyloamina (CAS 140-31-8)

Połknięcie

Ostre

LD50 Szczur 2100 - 2140 mg/kg

Skórny

LD50 Królik 860 - 890 mg/kg

AMINY, POLIETYLENOPOLI-, FRAKCJA TRIETYLENOTETRAMINOWA (CAS 90640-67-8)

Połknięcie

Ostre

LD50 Szczur 1716,2 mg/kg

Skórny

LD50 Królik 1465,4 mg/kg

Poli(oksypropylen)diaminy (CAS 9046-10-0)

Połknięcie

LD50 Szczur 2885,3 mg/kg

Skórny

LD50 Królik 2980 mg/kg
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Wyniki próbySkładniki Gatunki

Droga oddechowa

Ostre

LC50 Szczur > 0,74 mg/l, 8 Godz.

Powoduje poważne oparzenia skóry.Działanie żrące/drażniące na
skórę

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące na
oczy

Działanie uczulające na drogi
oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.Działanie uczulające na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.Działanie mutagenne na
komórki rozrodcze

Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Produkt zawiera małą ilość substancji, co do której podejrzewa się, że działa szkodliwie na
płodność lub na dziecko w łonie matki.

Działanie szkodliwe na
rozrodczość

Działanie toksyczne na narządy
docelowe (STOT), narażenie
jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy
docelowe (STOT), narażenie
wielokrotne

Może powodować uszkodzenie narządów (Przewód oddechowy) poprzez długotrwałe lub
narażenie powtarzane przez drogi oddechowe.

Zagrożenie spowodowane
aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Brak danych.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

2 - piperazyno - 1 - yletyloamina (CAS 140-31-8)

Wodny

EC50Algi 495 mg/l, 72 godzinyPseudokirchnerella subcapitata

LC50Ryby > 100 mg/l, 96 godzinyOncorhynchus mykiss

EC50Skorupiaki 32 mg/l, 48 godzinyDafnie

Poli(oksypropylen)diaminy (CAS 9046-10-0)

Wodny

NOEC (Nie
zaobserwowane
stężenie
skutkujące)

Algi 0,32 mg/l, 72 godzinyAlgi

EC50Ryby > 15 mg/l, 96 godzinyOncorhynchus mykiss

EC50Skorupiaki 80 mg/l, 48 godzinyDafnie

Brak danych.12.2. Trwałość i zdolność do
rozkładu

Brak danych.12.3. Zdolność do
bioakumulacji

Współczynnik podziału
n-oktanol/woda (log Kow)

Brak danych.

Współczynnik biokoncentracji
(BCF)

Brak danych.

Brak danych.12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny
właściwości PBT i
vPvB

Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą
i ulegającą intensywnej bioakumulacji.
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12.6. Inne szkodliwe skutki
działania

Nie ustalono.

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 01 11*
 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

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

ADR

UN273514.1. Numer UN (numer
ONZ)

Poliaminy, ciecz, żrący, nie wyszczególnione inaczej. (Poli(oksypropylen)diaminy,
Trójetylenoczteroamina)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

8Klasa

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

-Zagrożenie dodatkowe
8Label(s)
80Nr zagrożenia (ADR)
EKod ograniczenia

przewozu przez tunele
II14.4. Grupa pakowania
Nie14.5 Zagrożenia dla

środowiska
Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i
zapoznać Sie z procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do
posługiwania się substancją.

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

RID

UN273514.1. Numer UN (numer
ONZ)

Poliaminy, ciecz, żrący, nie wyszczególnione inaczej. (Poli(oksypropylen)diaminy,
Trójetylenoczteroamina)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

8Klasa

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

-Zagrożenie dodatkowe
8Label(s)
II14.4. Grupa pakowania
Nie14.5 Zagrożenia dla

środowiska
Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i
zapoznać Sie z procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do
posługiwania się substancją.

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

ADN

UN273514.1. Numer UN (numer
ONZ)

Poliaminy, ciecz, żrący, nie wyszczególnione inaczej. (Poli(oksypropylen)diaminy,
Trójetylenoczteroamina)

14.2 Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

8Klasa

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

-Zagrożenie dodatkowe
8Label(s)
II14.4. Grupa pakowania
Nie14.5 Zagrożenia dla

środowiska
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Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i
zapoznać Sie z procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do
posługiwania się substancją.

14.6. Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników

IATA

UN273514.1. UN number
Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. (Poly(oxypropylene)diamine, Triethylenetetramine)14.2. UN proper shipping

name

8Class

14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
8Label(s)
II14.4. Packing group
No14.5. Environmental hazards
8LERG Code
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user
IMDG

UN273514.1. UN number
POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Poly(oxypropylene)diamine, Triethylenetetramine)14.2. UN proper shipping

name

8Class

14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
8Label(s)
II14.4. Packing group

NoMarine pollutant

14.5. Environmental hazards

F-A, S-BEmS
Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user
Substancja/mieszanka nie jest przeznaczona to transportu masowego.14.7. Transport luzem zgodnie z

załącznikiem II do konwencji
MARPOL 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
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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

Nie jest na wykazie.

Produkt zaklasyfikowano i oznakowano zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
(Rozporządzenie CLP), wraz z późniejszymi zmianami, i zgodnie z odnośnymi przepisami
krajowymi wdrażającymi dyrektywy WE. Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.
Osoby w wieku poniżej 18 nie mogą pracować z tym produktem, zgodnie z dyrektywą 94/33/WE w
sprawie ochrony pracy osób młodych, z późniejszymi zmianami.

Inne przepisy

Przestrzegać państwowych przepisów dotyczących pracy ze czynnikami chemicznymi.
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)

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%

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

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

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

H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2, 3, 8, 11, 13.Niniejszą kartę charakterystyki
zmodyfikowano w
następujących punktach:

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