KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporz dzeniem REACH 1907/2006 wraz z pó . zm.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spó ki/przedsi biorstwa
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:
Nazwa chemiczna:
Numer CAS:
Numer REACH:

OLEJ NAP DOWY
olej nap dowy; paliwa do silników Diesla, olej gazowy - niespecyfikowany
68334-30-5
01-2119484664-27-XXXX

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane:

paliwo do silników Diesla; paliwo jako pó produkt; paliwo w produkcji przemys owej.

Zastosowanie odradzane:

inne ni opisane powy ej.

1.3 Dane dotycz ce dostawcy Karty Charakterystyki
Dostawca:
Axan Sp. z o.o.
Adres:
ul. S oneczna 5, Bielany –
Telefon/Fax:
+48 25 787 87 83
E-mail osoby odpowiedzialnej za Kart : infolinia@axan.pl

aki, 08-311 Bielany

1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (ogólny telefon alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (stra po arna)
osoba do kontaktu: Edyta Protasiuk tel. +48 600-292-691
SEKCJA 2: Identyfikacja zagro
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Flam. Liq. 2 H226 atwopalna ciecz i pary.
Asp. Tox. 1 H304 Po kni cie i dostanie si przez drogi oddechowe grozi mierci .
Skin Irrit. 2 H315 Dzia a dra ni co na skór .
Acute Tox. 4 H332 Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania.
Carc. 2 H351 Podejrzewa si , e mo e powodowa raka.
STOT RE 2 H373 Mo e powodowa uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub powtarzane nara enie.
Aquatic Chronic 2 H411 Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.
2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia i has o ostrzegawcze:

NIEBEZPPIECZE STWO

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:
H226 atwopalna ciecz i pary.
H304 Po kni cie i dostanie si przez drogi oddechowe grozi mierci .
H315 Dzia a dra ni co na skór .
H332 Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania.
H351 Podejrzewa si , e mo e powodowa raka.
H373 Mo e powodowa uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub powtarzane nara enie.
H411 Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.

Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci:
P210 Przechowywa z dala od róde ciep a, gor cych powierzchni, róde iskrzenia, otwartego ognia i innych róde
zap onu. Nie pali .
P261 Unika wdychania mg y/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unika uwolnienia do rodowiska.
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P280 Stosowa r kawice ochronne/odzie ochronn /ochron oczu/ochron twarzy.
P301+P310 W PRZYPADKU PO KNI CIA: natychmiast skontaktowa si z O RODKIEM ZATRU / lekarzem.
P331 NIE wywo ywa wymiotów.
P403+P233 Przechowywa w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa pojemnik szczelnie zamkni ty.
P501 Zawarto /pojemnik usuwa do oznakowanych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
i utylizowa z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi przepisami.
2.3 Inne zagro enia
Produkt nie spe nia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII rozporz dzenia REACH.
SEKCJA 3: Sk ad/informacja o sk adnikach
3.1 Substancje
OLEJ NAP DOWY 100%
CAS 68334-30-5

WE 269-822-7

INDEX 649-224-00-6

Olej nap dowy; paliwa do silników Diesla. Olej gazowy - niespecyfikowany.
ona mieszanina w glowodorów otrzymywana w wyniku destylacji ropy naftowej. Sk ada si z w glowodorów
o liczbie atomów w gla g ównie w zakresie od C9 do C20, wrz cych w zakresie temp. od ok. 163°Cdo357°C. Substancja
UVCB.
SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy
4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
Usun poszkodowanego z zagro onego obszaru i nie pozostawia go bez opieki; skonsultowa si z lekarzem; pokaza
Kart Charakterystyki lub etykiet opakowania.
Po nara eniu drog oddechow : wyprowadzi poszkodowanego na wie e powietrze, zapewni ciep o i spokój. Rozlu ni
ubranie. W razie wyst pienia niepokoj cych dolegliwo ci skonsultowa si z lekarzem. W przypadku trudno ci
z oddychaniem poda poszkodowanemu tlen.
W kontakcie ze skór : natychmiast zdj zanieczyszczon odzie i obuwie. Skór przemywa du ilo ci wody z myd em
przez przynajmniej 15 minut. Nie stosowa rozpuszczalników ani rozcie czalników. W przypadku wyst pienia
niepokoj cych objawów lub utrzymuj cych si dolegliwo ci – skontaktowa si z lekarzem.
W kontakcie z oczami: oczy p uka dok adnie wod przy szeroko otwartych powiekach, wyj szk a kontaktowe. Chroni
niepodra nione oko. Unika silnego strumienia wody, który mo e spowodowa uszkodzenie rogówki. Skonsultowa si
z lekarzem.
W przypadku spo ycia: przep uka usta wod i wypi du ilo wody. Nie podawa mleka lub napojów alkoholowych.
Osobie nieprzytomnej nie podawa nic do ust. Nie prowokowa wymiotów! W przypadku wyst pienia wymiotów u
poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, tak aby unikn aspiracji. Skontaktowa si z lekarzem.
4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia
Po inhalacji: bóle i zawroty g owy, bóle gard a, duszno ci, utrudnione oddychanie, podra nienie uk adu oddechowego.
Po kontakcie ze skór : zaczerwienienie, ból, podra nienia; d ugotrwa y lub cz sty kontakt mo e powodowa wysuszenie
skóry.
Po kontakcie z oczami: zaczerwienienie, ból, podra nienie, obrz k.
Objawy po spo yciu: bóle brzucha, md ci i wymioty, biegunka. Mo e wyst pi obrz k i chemiczne zapalenie p uc
w przypadku przedostania si tre ci
dka do p uc.
4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania
z poszkodowanym
Leczenie objawowe na podstawie oceny stanu poszkodowanego. Nale y pami ta o bezpiecze stwie osób udzielaj cych
pierwszej pomocy. W przypadku po kni cia lub wdychania du ej ilo ci produktu nale y natychmiast skontaktowa si
z lekarzem specjalizuj cym si w leczeniu zatru truciznami. Ewentualne p ukanie
dka mo e by wykonywane tylko
przez uprawniony personel medyczny.

wersja 1

data wystawienia 06.05.2016.

2/7

KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporz dzeniem REACH 1907/2006 wraz z pó . zm.

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru
5.1 rodki ga nicze
Odpowiednie rodki ga nicze: dwutlenek w gla, piana ga nicza odporna na dzia anie alkoholi, proszek ga niczy.
Niew

ciwe rodki ga nicze: woda w pe nym strumieniu - mo e rozproszy i rozprzestrzeni ogie .

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin
Podczas spalania mog tworzy si mi dzy innymi toksyczne spaliny zawieraj ce tlenki w gla, w glowodory o niskiej
masie cz steczkowej, kwa ne gazy, tlenki azotu i siarki oraz czarny dym. Pojemniki podczas ogrzewania mog ulec
eksplozji.
5.3 Informacje dla stra y po arnej
W razie po aru, za
aparat oddechowy z zamkni tym obiegiem powietrza. Pary produktu s ci sze od powietrza,
gromadz si przy powierzchni ziemi, w dolnych partiach pomieszcze i w zag bieniach terenu. Pary z powietrzem
mog tworzy mieszaniny wybuchowe. Nale y zebra zanieczyszczone rodki ga nicze, nie nale y usuwa ich do
kanalizacji. Pozosta ci po po arze i zanieczyszczone rodki ga nicze musz by usuni te zgodnie z lokalnymi
przepisami. Ze wzgl dów bezpiecze stwa w przypadku po aru pojemniki powinny by przechowywane w oddzielnych
pomieszczeniach. Pojemniki zagro one po arem ch odzi mg wodn .
SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, sprz t ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Odizolowa niebezpieczny obszar. Osoby uczestnicz ce w dzia aniach ratowniczych powinny posiada rodki ochrony
indywidualnej wskazane w sekcji 8 Karty oraz przestrzega zasad ochrony przeciw po arowej. Nale y ograniczy dost p
osób postronnych do zagro onej strefy oraz minimalizowa ilo osób interweniuj cych w zagro onym obszarze. Usun
wszelkie ród a ognia i zap onu oraz ciep a. Nie stosowa narz dzi iskrz cych. Zapewni odpowiedni wentylacj . Nale y
post powa zgodnie z obowi zuj cymi zasadami post powania ratowniczego w ciwymi dla danego obszaru.
Uwaga! Obszar zagro ony wybuchem! Pary mog przemieszcza si wzd
pod ogi/gruntu do odleg ych róde
zap onu i stwarza zagro enie spowodowane cofaj cym si p omieniem.
6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska
Je li dojdzie do zanieczyszczenia rzek lub/i jezior nale y natychmiast poinformowa odpowiednie s
dopu ci do przedostania si produktu do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych.
6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s

by ratownicze. Nie

ce do usuwania ska enia

Na powierzchni ziemi: w razie konieczno ci otoczy produkt wa em ochronnym z suchej ziemi, piasku lub innego
materia u niepalnego. Znaczne wycieki mo na ostro nie pokry pian (o ile jest dost pna), aby ograniczy ryzyko po aru.
Zapewni skuteczn wentylacj wewn trz budynków lub w przestrzeniach zamkni tych (je li dotyczy). Przenie zebrany
produkt i inne zanieczyszczone materia y do odpowiednich zbiorników lub pojemników w celu odzyskania lub pozbycia
si ich w bezpieczny sposób.
Na powierzchni wody: w przypadku niewielkich wycieków do wód zamkni tych, opanowa produkt za pomoc barier
ywaj cych lub innego sprz tu. Zebra rozlany produkt za pomoc specjalnych p ywaj cych sorbentów. O ile to
mo liwe, nale y opanowa du e wycieki na wodach otwartych za pomoc barier p ywaj cych lub innych rodków
mechanicznych. Je li to niemo liwe, nale y kontrolowa rozprzestrzenianie si wycieku i zebra produkt za pomoc
szumowania lub innymi stosownymi rodkami mechanicznymi. Zastosowanie rodków dysperguj cych powinien zaleci
specjalista i (je eli to konieczne) dzia anie to powinny zatwierdzi w adze lokalne. Przenie zebrany produkt i inne
zanieczyszczone materia y do odpowiednich zbiorników lub pojemników w celu odzyskania lub pozbycia si ich
w bezpieczny sposób.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
rodki ochrony indywidualnej - Sekcja 8. Informacje dotycz ce odpadów - Sekcja 13.
SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania
Nosi rodki ochrony indywidualnej wskazane w sekcji 8 Karty. Nie spo ywa pokarmów i napojów, nie pali w miejscu
pracy. My r ce po u yciu produktu. Zdj
zanieczyszczon odzie i sprz t ochronny przed wej ciem do miejsc
przeznaczonych do spo ywania posi ków.
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Unika nara enia powy ej najwy szych dopuszczalnych warto ci w miejscu pracy podanych w sekcji 8. Unika tworzenia
si par i aerozoli. Trzyma z dala od róde ognia i ciep a. Nie pali . Zapewni rodki dla unikni cia gromadzenia si
adunku elektrostatycznego. Nie u ywa narz dzi iskrz cych.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych niezgodno ci
Plan magazynu, konstrukcja zbiorników oraz wyposa enie i procedury robocze musz spe nia wymagania stosownych
przepisów europejskich, krajowych i lokalnych. Instalacje do przechowywania produktu nale y wyposa
w odpowiednie
obwa owanie na wypadek wycieków lub rozlania. Produkt magazynowa z dala od materia ów o w ciwo ciach
utleniaj cych oraz kwasów i zasad mog cych spowodowa korozj pojemników. Czyszczenie, przegl dy i konserwacj
wn trza zbiorników zasobnikowych mog wykonywa wy cznie osoby odpowiednio wyposa one i wykwalifikowane,
zgodnie z przepisami krajowymi, miejscowymi lub wewn trz firmowymi. Przed wej ciem do zbiorników zasobnikowych
i podejmowaniem jakichkolwiek dzia
w przestrzeniach zamkni tych sprawdzi zawarto tlenu w atmosferze i jej
palno . Przechowywa w temperaturze ni szej ni temperatura zap onu.
7.3 Szczególne zastosowania ko cowe
Zgodne z podanymi w sekcji 1.2.
SEKCJA 8 Kontrola nara enia / rodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotycz ce kontroli
Najwy sze dopuszczalne st enia i nat enia czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy – podstawa
prawna: Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy szych
dopuszczalnych st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy Dz. U. Nr 2014, poz. 817.
Specyfikacja

NDS

NDSCh

NDSP

DSB

siarkowodór [CAS 7783-06-4]

7 mg/m3

14 mg/m3

—

—

oleje mineralne (faza ciek a aerozolu) [-]

5 mg/m3

10 mg/m3

—

—

—

—

—

wielopier cieniowe w glowodory
aromatyczne (WWA) - jako suma iloczynów
st
i wspó czynników rakotwórczo ci 9
rakotwórczych WWA16 [-]
0,002 mg/m3

Stosowa systemy monitorowania czysto ci powietrza w miejscu pracy zgodnie z ustalonymi w tym zakresie normami
polskimi lub/i europejskimi, wed ug warunków w nich podanych np. Rozporz dzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 73, poz. 645 wraz z pó n. zm.), norma PN-EN 14042:2004 Powietrze na stanowiskach pracy - Przewodnik
ytkowania i stosowania procedur do oceny nara enia na czynniki chemiczne i biologiczne.).
8.2 Kontrola nara enia
Nale y przestrzega ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny pracy. W trakcie pracy nie nale y je , pi i pali tytoniu
oraz tzw. e-papierosów. Zadba o dobr wentylacj w miejscu pracy. Unika kontaktu ze skór i oczami. Nie wdycha par
czy rozpylonej cieczy. W przypadku magazynów zamknietych wywiewniki wentylacji ogólnej powinny znajdowa si
w górnej cz ci pomieszczenia oraz przy pod odze, a wentylacja miejscowa przy p aszczy nie roboczej lub poni ej.
Wentylacja miejscowa jest niezb dna w przypadku powstawania mgie i oparów.
rodki ochrony indywidualnej
rodki ochrony osobistej powinny by dobrane zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami, adekwatnie do czynno ci
wykonywanych przez pracowników podczas pracy z produktem. Podstaw prawid owego funkcjonowania rodków
ochrony indywidualnej jest w ciwe rozpoznanie i ocena zagro
na stanowiskach pracy.
Ochrona uk adu oddechowego: w przypadku wystarczaj cej wentylacji nie jest wymagana. W razie tworzenia si
par/aerozoli stosowa ochron dróg oddechowych z odpowiednim filtrem przeciwko gazom i parom organicznym (filtr
typu A).
Ochrona skóry: r kawice ochronne odporne na dzia anie produktu. Stosowa odzie robocz . Odzie i r kawice
w wykonaniu antyelektrostatycznym. Zalecany materia na r kawice: NBR, VITON. Grubo r kawic i minimalny czas
przebicia nale y dobra w zale no ci od stopnia i czasu trwania nara enia.
Ochrona oczu: okulary ochronne lub ochrona twarzy.
Zagro enia termiczne: r kawice powinny by termoodporne i izolowane termicznie, je li mo liwe lub spodziewane jest
zetkni cie si z gor cym produktem.
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Kontrola nara enia rodowiska: nie nale y dopu ci do przedostania si
cieków lub gleby.
SEKCJA 9: W

produktu do wód gruntowych, kanalizacji,

ciwo ci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych w

ciwo ci fizycznych i chemicznych

wygl d:
jasno
ta ciecz
zapach:
charakterystyczny
próg zapachu:
nie oznaczono
pH:
nie oznaczono
temperatura topnienia/krzepni cia: nie oznaczono
pocz tkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura zap onu:
64,5°C [wg PN-EN ISO2719:2007]
szybko parowania:
nie oznaczono
palno (cia a sta ego, gazu):
nie dotyczy
górna/dolna granica wybuchowo ci: nie oznaczono
pr no par:
nie oznaczono
sto (15°C):
832,6 kg/m3
rozpuszczalno :
nie rozpuszcza si w wodzie
wspó czynnik podzia u n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozap onu:
nie oznaczono
temperatura rozk adu:
nie oznaczono
lepko kinematyczna (40°C):
2,580 mm 2/s [wg PN-EN ISO 3104:2004]
ciwo ci wybuchowe:
nie posiada, pary produktu z powietrzem mog tworzy mieszaniny wybuchowe
ciwo ci utleniaj ce:
nie posiada
9.2 Inne informacje
Produkt spe nia wymagania normy PN-EN 590:2013-12.
SEKCJA 10: Stabilno

i reaktywno

10.1 Reaktywno
Produkt trwa y we wskazanych warunkach u ytkowania i przechowywania. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.
10.2 Stabilno

chemiczna

Produkt stabilny. Brak rozk adu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
10.3 Mo liwo

wyst powania niebezpiecznych reakcji

Pary produktu z powietrzem mog tworzy mieszaniny wybuchowe.
10.4 Warunki, których nale y unika
ród a ognia i ciep a, ogrzewanie, narz dzia iskrz ce.
10.5 Materia y niezgodne
rodki utleniaj ce, silne kwasy i zasady.
10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu
Nie s znane. Produktu rozk adu w warunkach po aru – sekcja 5 Karty.
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
Toksyczno

ostra

Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania.
Dzia anie
ce/dra ni ce na skór
Dzia a dra ni co na skór .
Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spe nione.
Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spe nione.
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Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spe nione.
Dzia anie rakotwórcze
Podejrzewa si , e mo e powodowa raka.
Szkodliwe dzia anie na rozrodczo
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spe nione.
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spe nione.
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie powtarzane
Mo e powodowa uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub powtarzane nara enie.
Zagro enie spowodowane aspiracj
Po kni cie i dostanie si przez drogi oddechowe grozi mierci .
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczno
Produkt dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki.
12.2 Trwa

i zdolno

do rozk adu

Brak dost pnych szczegó owych danych dla produktu.
12.3 Zdolno

do bioakumulacji

Wysoki potencja bioakumulacji.
12.4 Mobilno

w glebie

Brak dost pnych danych. Produkt gromadzi si na powierzchni wody i w przypadku uwolnienia jego du ych ilo ci
nast puje zmniejszenie transferu tlenu do wody. Ni sze w glowodory alifatyczne i aromatyczne przechodz g ównie do
powietrza. Pozosta e w glowodory wraz ze wzrostem masy cz steczkowej przenikaj w g b ziemi lub sedymentuj
w wodzie. Gleba mo e ulec zbryleniu, przez co zmianie ulegn jej w ciwo ci fizykochemiczne i biologiczne. Mo e
nast pi obumieranie organizmów zasiedlaj cych powierzchniowe warstwy gleby i wymieranie ro lin.
12.5 Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB
Zgodnie z wynikami oceny substancja nie jest PBT ani vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania
Brak szczegó owych danych dla produktu. Nie jest spodziewane tworzenie ozonu na drodze reakcji fotochemicznych
z udzia em produktu, zaburzanie gospodarki hormonalnej czy wzrost ocieplenia globalnego.
SEKCJA 13: Post powanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt: nie wprowadza do kanalizacji / nie zanieczyszcza stawów, wód powierzchniowych i gruntowych. Nale y
przekaza do utylizacji uprawnionej jednostce. Podanie jednoznacznego kodu odpadu przez dostawc nie jest mo liwe,
ze wzgl du na ró norodno pochodzenia odpadów produktu.
Zanieczyszczone opakowania: usun resztki produktu. Utylizowa jak sam produkt. Nie pali , nie ci
opakowa . Nie u ywa ponownie opakowa .

palnikiem zu ytych

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
UN 1202
14. 2 Prawid owa nazwa przewozowa UN
PALIWO DO SILNIKÓW DIESLA
14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie
3
14.4 Grupa opakowaniowa
III
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14.5 Zagro enia dla rodowiska
Produkt jest niebezpieczny dla rodowiska wodnego (marine pollutant - YES).
14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników
Unika

róde ognia i nadmiernego nas onecznienia. Nie wprowadza do kanalizacji.

14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy dostarczonego produktu.
SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pó n. zm.).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych
st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodków ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).
1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 wraz z pó n. zm.
1907/2006/WE Rozporz dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowania 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 nr 1488/94, jak równie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó n. zm.
2015/830/WE Rozporz dzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów
(REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj ca
niektóre dyrektywy.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa i odpadów
opakowaniowych.
Umowa Europejska ADR dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego
Dla produktu dokonano oceny bezpiecze stwa.
SEKCJA 16: Inne informacje
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki s zgodne z najlepsz wiedz dostawcy na temat produktu na
dzie jej publikacji. Informacje podane zosta y jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego manipulowania, u ywania,
przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia produktu i w adnym przypadku nie
powinny by traktowane jako gwarancja lub specyfikacja jako ciowa. W celu okre lenia adekwatno ci informacji dla
konkretnych celów u ytkownicy powinni przeprowadzi w asne badania i próby. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno ci
za zagro enia, które mog wyst pi podczas u ytkowania tego produktu. Wszelkie ryzyko zwi zane z wykorzystaniem
tego materia u jest ponoszone przez u ytkownika. Pracownicy powinni zosta przeszkoleniu co do zasad bezpiecze stwa
i higieny pracy z produktem oraz zasad obowi zuj cych podczas jego transportu w tym za adunku, roz adunku
i manipulacji.
Data wystawienia: 06.05.2016 r.

Wersja: 1.0/PL

Karta wystawiona przez: DGSA.info na podstawie danych dostawcy

Wyja nienie skrótów i akronimów stosowanych w Karcie
NDS Najwy sze Dopuszczalne St enie
NDSCh Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe
NDSP Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe
DBS Dopuszczalne St enie w materiale Biologicznym
PBT (substancja) trwa a, wykazuj ca zdolno do bioakumulacji i toksyczna
vPvB (substancja) bardzo trwa a i wykazuj ca bardzo du zdolno do bioakumulacji
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