
LEWATIT IN 42

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i 
identyfikacja przedsiębiorstwa

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa produktu

LEWATIT IN 42

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami 
wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 - Polska

:

Dostawca : LANXESS Deutschland GmbH
Production, Technology, Safety & Environment
51369 Leverkusen, Niemcy, Nr telefonu: +49 214 30 65109
E-mail: infosds@lanxess.com

00157007

: +49 214 30 99300 (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen)

Odpowiednie cele 
stosowania

: Wymieniacz jonowy, żywice i katalizatory

REACH Substance Name 1-Propene, homopolymer:

1.1 Identyfikator produktu

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4 Telefon alarmowy

Nie dotyczy.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja Nie sklasyfikowany.:

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG [DSD]

Nie sklasyfikowany.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń :

Hasło ostrzegawcze :

Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia

:

Zapobieganie :
Zwroty wskazujące środki ostrożności

Reagowanie :

Przechowywanie :

Usuwanie :

Brak hasła ostrzegawczego.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 
zagrożeniach.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Dodatkowe ostrzeżenia : Nie dotyczy.

:Inne zagrożenia nie 
odzwierciedlone w 
klasyfikacji

Nie znane.

2.3 Inne zagrożenia

Substancja spełnia kryteria 
dla jej zaklasyfikowania 
jako PBT zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) Nr 
1907/2006, Aneks XIII

: Nie.

Klasyfikacja :
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
Definicja produktu (REACH) :

polipropylen

Zgodnie z wiedzą dostawcy, produkt ten nie zawiera żadnych niebezpiecznych składników w 
ilościach, które wymagałyby wymienienia w tym rozdziale, zgodnie z prawem Unii Europejskiej 
oraz regulacjami narodowymi.

Polimer

Kontakt ze skórą

Spożycie

Wdychanie

Kontakt z okiem

:

:

:

:

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w sekcja 11.

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.  W przypadku utraty przytomności,
należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i 
natychmiast wezwać pomoc medyczną.  Zapewnić otwartą 
wentylację.  Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat 
lub pasek.

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.  Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ 
wymioty mogą być niebezpieczne.  Nie wywoływać wymiotów, jeśli 
nie jest to zalecane przez personel medyczny.  W przypadku 
wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak 
aby wymiociny nie dostały się do płuc.  Jeśli pojawią się objawy,
zasięgnąć porady lekarskiej.  Nigdy nie podawać niczego doustnie 
osobie nieprzytomnej.  W przypadku utraty przytomności, należy 
ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast 
wezwać pomoc medyczną.  Zapewnić otwartą wentylację.
Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody.  Zdjąć skażoną odzież i 
buty.  Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.  Uprać 
odzież przed ponownym użyciem.  Wyczyścić dokładnie buty przed 
ponownym założeniem.

Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu 
podnosząc górna i dolna powiekę.  Usunąć szkła kontaktowe jeżeli 
są.  Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut.
Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podrażnienie.

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w sekcja 11.

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

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.

Niebezpieczne produkty 
spalania

Zagrożenia ze strony 
substancji lub mieszaniny

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:
tlenki węgla

Brak specyficznego zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.

Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz 
indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywającą całą 
twarz działająca przy dodatnim ciśnieniu.

Specjalne wyposażenie 
ochronne dla strażaków

W przypadku pożaru, stosować wodną mgłę, pianę, suche 
chemikalia lub CO2.

5.1 Środki gaśnicze

:

:

:

Nie znane.

Odpowiednie środki 
gaśnicze

:

Niewłaściwe środki 
gaśnicze

:

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne środki 
zabezpieczające dla straży 
pożarnej

:

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego 
uwolnienia do środowiska

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 Sekcja 1, aby 
uzyskać Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i Sekcja 
13 z danymi o likwidacji odpadów.

Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego 
spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i 
kanalizacją.  Należy poinformować odpowiednie władze, w 
przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska 
(ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

Duże rozlanie :

Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.  Wessać lub zebrać materiał i 
umieścić w oznakowanym pojemniku.  Utylizować w 
licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

Małe rozlanie :

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

6.1 Indywidualne środki 
ostrożności, wyposażenie 
ochronne i procedury w 
sytuacjach awaryjnych

6.4 Odniesienia do innych 
sekcji

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 
1.
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.  Nie 
udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie 
zabezpieczonemu personelowi.  Zapewnić właściwą wentylację.
Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym produkcie.

:

:

:
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami 
oraz ich magazynowanie

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: -20 do 
40°C (-4 do 104°F).  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 Sekcja 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.

7.1 Środki ostrożności 
dotyczące bezpiecznego 
postępowania

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 sekcja 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. Nie spożywać.
Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Przechowywać w 
oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym,
wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli 
nie jest użytkowany. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki 
produktu i mogą być niebezpieczne.

:

Uwagi : Podjąć środki ostrożności przeciw wyładowaniom elektrostatycznym.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony 
indywidualnej

Wartości graniczne 
narażenia

Niedostępne.:

Zalecane procedury 
monitoringu

: 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.  Powinno się odnieść do standardów 
monitorowania, takich jak:  Norma Europejska EN 689 (Atmosfery 
miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i 
używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe 
środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi 
i strategią pomiarów)  Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery 
miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i 
używania procedur oceny narażenia na środki chemiczne i 
biologiczne)  Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy -
Ogólne wymogi odnoszące się do procedur wykonawczych 
służących do pomiarów środków chemicznych)  Konieczne będzie 
również odniesienie się do krajowych dokumentacji związanej z 

8.1 Parametry dotyczące kontroli
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Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporz{dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 10.09.
2005r zmieniające rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.212.1769)

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.

:działania techniczne

metodami określenia substancji niebezpiecznych.

Środków kontroli ryzyka

Kontrola narażenia w miejscu pracy

8.2 Kontrola narażenia

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.

:Ochronę dróg 
oddechowych

Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w 
każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena 
ryzyka wskazuje, że jest to konieczne.  Po kontaminacji produktu 
należy natychmiast wymienić rękawicei fachowo oczyścić.
Zaleca się: (< 1 godziny) chlorek poliwinylu - PCV , kauczuk 
nitrylowy - NBR , Polichloropren - CR

:Ochronę rąk

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.
Zaleca się: ochronne okulary z bocznymi osłonami

:Ochrona oczu

W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór 
ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez 
kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy.

:Ochronę skóry

Środki zachowania higieny : 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.

indywidualne środki ochrony

:działania techniczne 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.

Kontrola narażenia środowiska

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan fizyczny Ciało stałe. [Granulowane ciało stałe.]

Bez zapachu.Zapach

Bezbarwny.Kolor

:

:

:

Informacje ogólne

Wygląd

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
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Temperatura topnienia >200°C (>392°F):

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Gęstość nasypowa : 540 kg/m³

Nierozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie

9.2 Inne informacje

Rozpuszczalność :

Palność w temp. 20 °C : BZ 5 = Spalaniu towarzyszą płomienie lub sypiące się iskny (wg 
klasyfikacji niemieckiej BZR VDJ 2263)

Temperatura samozapłonu : >250°C

Gęstość : 0,8 kg/L (20℃)

Temperatura rozkładu Niedostępne.:

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.6 Niebezpieczne 
produkty rozkładu

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.

10.1 Reaktywność : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych 
testowych dotyczących reaktywności.

W przypadku pylących się produktów organicznych należy 
generalnie liczyć się z zagrożeniem wybuchem pyłów.

:10.4 Warunki, których 
należy unikać

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/
składnika

Wynik Gatunki Dawka Narażenie 

Wdychanie : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 
zagrożeniach.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 
zagrożeniach.

:Spożycie

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 
zagrożeniach.

:Kontakt ze skórą

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 
zagrożeniach.

:Kontakt z okiem

Test

Działanie żrące/drażniące na skórę

Skóra : Nie drażniące *Wyniki badań analogicznego produktu

Oczy : Substancja nieznacznie drażniąca *Wyniki badań analogicznego 
produktu

Toksyczność ostra

Potencjalne ostre działanie na zdrowie

LEWATIT IN 42 LD50 
Doustnie

- Szczur >5000 mg/kg - -

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Zgodnie z naszymi doświadczeniami i informacjami produkt, przy 
prawidłowym obchodzeniu się z nim, nie ma żadnych szkodliwych 
efektów na zdrowie.

Uwagi :
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

AOX :

Ze względu na nierozpuszczalność produktu w wodzie nie 
przeprowadzono badań ekologicznych. Brak doniesień o 
niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Uwagi :

Produkt nie zawiera organicznie związanych halogenów, które 
mogłyby prowadzić do zmiany ilości AOX (Absorbowalnych 
Halogenów Organicznych) w ściekach.

Inne szkodliwe skutki 
działania

: Niedostępne.

PBT : Nie.

vPvB : Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Niedostępne.

12.1 Toksyczność

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Mobilność Niedostępne.:

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału 
gleba/woda (KOC)

Niedostępne.:

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Ustawa z 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638) z późniejszymi 
zmianami, Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.
112.1206),
Ustawa z 27.04.2001 o odpadach (Dz.U.01.62.628)  z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie 
jest uważany za odpad niebezpieczny w świetle Dyrektywy 
91/689/EC Unii Europejskiej

Odpady niebezpieczne :

Zbadać możliwość ponownego wykorzystania.  Odpadki po 
produkcie oraz nieoczyszczone puste pojemniki należy zapakować,
zamknąć i oznaczyć zgodnie z międzynarodowymi i lokalnymi 
regulacjami,odnośnie recyrkulacji.  W przypadku większych ilości 
porozumieć się z dostawcą.  Przy przekazywaniu opróżnionych, nie 
oczyszczonych pojemników po produkcie należy poinformować 
odbiorcę o zagrożeniu, jakie mogą stwarzać pozostałościproduktu.
Usuwaj{c w obrêbie UE, naleìy stosowañ siê do klucza kodowego 
odpadów wg Europejskiego Wykazu o Odpadach.
Zadaniem producenta jest min. przyporządkowanie klucza 
kodowego odpadów do sektora przemysłowego i procesów zgodnie 
z Europejskim Wykazem o Odpadach.

:Metody likwidowania

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt

Opakowanie
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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 rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego 
spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i 
kanalizacją.

:

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

- - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numer UN 
(numer ONZ)

14.2 Prawidłowa 
nazwa 
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y)
materiału(-ów)
niebezpiecznego
(-ych),
Oznaczenie 
materiału 
niebezpiecznego

14.4 Grupa 
pakowania

ADN

14.5 Zagrożenia 
dla środowiska

14.6 Szczególne 
środki 
ostrożności dla 
użytkowników/
Dodatkowa 
informacja

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

Nie. Nie. No No

Nie podlega 
przepisom.

Nie podlega 
przepisom.

Not regulated. Not regulated.

: Niedostępne.

Wskazówki dotyczące zagrożeń i sposobu 
postępowania:

Nie jest niebezpiecznym ładunkiem transportowym.
Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i 
używkami.

- - - -
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz.
322
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. nr 79. poz. 445 w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U,
nr 79,poz. 445).
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE (sprostowanie Dz. U. L 136 z 29.5.2007 z późniejszymi zmianami, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) DZ.U. UE L133 z 31.
5.2010).
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 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. L 
353 z 31.12.2008).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje 
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U.10.125.851).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.
217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.
141.950).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645 ze zmianami w Dz.U.2007.241.1772).
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.
2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690).
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 ze zmianami w 
Dz.U.2008.203.1275).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz.U.07.39.251 ze zmianami w Dz.U.
2007.88.587; Dz.U.2008.199.1227; Dz.U.2008.223.1464; Dz.U.2009.18.97; Dz.U.2009.79.666; Dz.U.
2010.28.145; Dz.U.2008.138.865).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
01.112.1206).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze 
zmianami w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458).

Inne przepisy krajowe

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

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Inne przepisy UE

Dyrektywa Seveso III

Niniejszy produkt nie znajduje się pod kontrolą na mocy rozporządzenia Seveso III.

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Aneks XIV

Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.03.01.12).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169).

15.2 Ocena bezpieczeństwa 
chemicznego

: Nie dotyczy.

SEKCJA 16: Inne informacje
Skróty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksyczność ostra

CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
(Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
PBT = Trwały, Biokumulatywny i Toksyczny
PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH
vPvB = Bardzo trwały i bardzo biokumulatywny

Historia

Data wydania

Wersja

 2016-02-29

3.01

Data poprzedniego 
wydania

 2011-01-27

:

:

:

Wszystkie dane sa wynikiem aktualnego stanu naszej wiedzy i doswiadczeń. Celem niniejszej 
Karty Charakterystyki wraz z Załącznikiem [jeśli jest wymagany zgodnie z Rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 (REACH)] jest opis produktów w kategoriach ich wymogów bezpieczeństwa.
Podane szczegóły nie implikują niczego, co dotyczy składu, właściwości lub działania.

Informacja dla czytelnika

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.


