
KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

WPS 40 – WYWOŁYWACZ DO PŁYT STALOWYCH

Data wydania: 
2007-01-11

Data aktualizacji:
2015-06-01

Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

1. Identyfikacja substancji/preparatu, Identyfikacja producenta

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: WPS 40 – WYWOŁYWACZ DO PŁYT STALOWYCH

Identyfikator: 607-022-00-5

Numer rejestracyjny: 01-2119475110-46-XXXX

Inne nazwy/skład:  ester etylowy kwasu octowego, octan etylu

 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane.

Zastosowania zidentyfikowane: produkcja octanu etylu, dystrybucja i przepakowanie, 
formulacja przemysłowa octanu etylu i jego mieszanin, zastosowanie przemysłowe jako 
rozpuszczalnik ekstrakcyjny i środek pomocniczy, zastosowania przemysłowe w farbach, 
powłokach i innych mieszaninach zawierających octan etylu poprzez natryskiwanie, 
zastosowania przemysłowe w farbach, powłokach ( nie poprzez natryskiwanie), zastosowanie 
profesjonalne w farbach, powłokach, środkach smarnych i innych mieszaninach zawierających 
octan etylu ( wewnątrz lub na zewnątrz, poprzez natryskiwanie lub nie), zastosowanie 
przemysłowe i profesjonalne (końcowe) octanu etylu jako odczynnika laboratoryjnego, 
zastosowania konsumenckie w smarach i farbach, zastosowania konsumenckie w 
kosmetykach.
Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej

 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Jarbur Eurochem Spółka Jawna

ul. Książek Stary 3

26-500 Szydłowiec

tel. 048 617 53 27  w godz. 7-15

fax. 048 617 53 28

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Marek Dorabiała,
e-mail: jarbur@jarbur.pl

 1.4. Numer telefonu alarmowego.

998 lub 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce: 
042/ 631 47 24 (w godz. 7-15-tej).

2. Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP)

Zagrożenie zdrowia:
Działanie drażniące na oczy, kat.2, H319
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe STOT naraż. jedno.. kat 3,
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Własności niebezpieczne:
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary; kat.2
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Zagrożenie środowiska:
Nie dotyczy
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG
Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzające zagrożenie
Substancja drażniąca: działa drażniąco na oczy Powtarzające się narażenie może powodować 
wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.
Własności niebezpieczne
F - Substancja wysoce łatwopalna
Zagrożenie środowiska:
Nie dotyczy

 2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie – ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1272/2008

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia.

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
H319 - Działa drażniąco na oczy
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

EUH 066 - powtarzające się narażenia może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni 
- Palenie wzbronione.
P243 - Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą( lub z włosami): natychmiast
usunąć/zdjąć całą 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 - kontynuować płukanie.
P304+P340- W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie
P312 - w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.
P403 + P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemniki
szczelnie zamknięte.
P501 - Zawartość/pojemnik usunąć i przekazać podmiotowi zajmującemu się utylizacja
odpadów.

 2.3. Inne zagrożenia

Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Niebezpiecznie reaguje z kwasem 
chlorosulfonowym, oleum. Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z 
załącznikiem XIII.
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3. Skład/informacja o składnikach

Skład wg Rozporządzenia 1272/2008.
Nr WE Nr CAS Nr indeksowy Skład Zawartość [%]

205-500-4 141-78-6 607-022-00-5 Octan etylu >99,7%

4. Pierwsza pomoc.

4.1. Opis środków pierwszej pomocy.

Wdychanie: unikać wdychania par. Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia i 
zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła, ułożyć w pozycji półleżącej lub siedzącej, 
zapewnić pomoc medyczną.
Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczone ubranie, skórę zmyć dokładnie wodą, a następnie 
wodą z łagodnym mydłem. Zasięgnąć porady dermatologa gdy wystąpi podrażnienie skóry.
Kontakt z oczami: przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min przy szeroko 
odchylonej powiece. Usunąć szkła kontaktowe (jeśli to możliwe) i kontynuować płukanie. 
Zapewnić pomoc okulisty.
Spożycie: Przepłukać usta. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać do picia 
mleka, tłuszczów, alkoholu. Zapewnić pomoc lekarską.

 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.

wdychanie: drażniący, działający depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.
kontakt z oczami: ciecz lub pary mogą powodować zapalenie lub podrażnienie 
spojówek
kontakt ze skórą: wielokrotny kontakt ze skórą prowadzi do jej odtłuszczenia, a w 
konsekwencji do zapalenia.
spożycie: powoduje mdłości, wymioty, trudności z oddychaniem, bóle i zawroty głowy, 
śpiączka.

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

W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające natychmiastowa pomoc 
przedlekarską.
Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

5.1. Środki gaśnicze.

Piany gaśnice, dwutlenek węgla woda prądy rozproszone. Nie stosować zwartych strumieni 
wody na powierzchnie palącej się mieszaniny. Powoduje to jej rozrzucanie się, a tym samym 
rozprzestrzenianie ognisk pożaru.

 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

Produkty niecałkowitego spalania może zawierać tlenek węgla.
W sprzyjających warunkach termicznych, pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 
Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi.
Zbiorniki i inne opakowania z produktem, narażone na działanie ognia lub wysokiej 
temperatury mogą eksplodować.

 5.3. Informacje dla straży pożarnej.

Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. Pojemniki narażone na 
działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z zagrożonego 
obszaru.
Stosować aparat izolujący drogi oddechowe oraz odzież ochronną. Stosować eksplozymetr.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.
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 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych.

Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Unikać wdychania par/aerozoli. Zapewnić 
dostęp świeżego powietrza do pomieszczeń. Założyć okulary ochronne, maski z filtrem par 
kwaśnych oraz ochronne ubranie. W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie
obszaru działań oczyszczających osobą postronnym.

 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Nie dopuścić do dostania się substancji do kanalizacji oraz do wód, ścieków i rzek używając 
piasku, ziemi. Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 
2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH
W przypadku skażenia środowiska zawiadomić odpowiednie władze lokalne.

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

Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu. Nie palić. Wietrzyć zagrożony obszar i unikać 
wdychania par. Miejsca gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować, 
pozostałość posypać niepalną substancją chłonna, zebrać do zamykanego pojemnika. 
Zanieczyszczoną powierzchnie spłukać wodą.

 6.4. Odniesienie do innych sekcji:

Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania.

Zachować szczególną ostrożność przy obchodzeniu się z substancją, unikać bezpośredniego 
kontaktu z oczami, skórą, unikać tworzenia się par. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas 
stosowania produktu. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Wyprać zanieczyszczoną odzież 
przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć ręce po użyciu.

 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi 
wszelkich wzajemnych niezgodności.

Magazyn musi być przystosowany do przechowywania produktów ciekłych, łatwopalnych. 
Pomieszczenie magazynowe musi być wentylowane (możliwość wytwarzania się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem). Substancję przechowywać w zamkniętych opakowaniach. 
Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Temperatura przechowywania 5-250C. Chronić przed
bezpośrednim nasłonecznieniem, - niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia. Nie składować razem 
z materiałami zapalnymi i środkami utleniającymi. Chronić przed wilgocią. Używać wyłącznie 
nieiskrzących narzędzi.

 7.3. Szczególne zastosowania końcowe, brak dostępnych danych

Brak dostępnych danych.

8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczące kontroli.

Najwyższe dopuszczalne stężenia:
Octan etylu
NDS: 200 mg/m3,
NDSCh: 600 mg/m3

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. 
(Dz. U. Nr 217, poz. 1833, wraz z późniejszymi zmianami).
Metodyka pomiarów zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73 z 2005
r. poz. 645)
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PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania 
próbek powietrza środowisku pracy i interpretacja wyników.
PN-EN-689;2002. Powietrze na stanowiskach pracy- wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego 
na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi.
PN 89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia 
dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy

Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej
należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującej na danym stanowisku 
pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.
W sytuacji gdy stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane należy stosować środki 
ochrony indywidualnej o podwyższonej zalecanej klasie ochrony.
Pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić 
odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie. Zalecane badania wstępne i 
okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996r. poz. 
332, ze zmianami Dz. U. Nr 37 z 2001 r. poz. 451)

 8.2. Kontrola narażenia.

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ochrona dróg oddechowych: w normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W razie 
narażenia na wdychanie, stosować maskę oddechową z filtrem gazowym A i filtrem 
cząsteczkowym P2. Ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie z PN-EN 149:2001.
Ochrona oczu/twarzy: szczelne okulary/gogle ochronne.
Ochrona rąk/ciała: rękawice ochronne z tworzywa nitrylowego. Materiał rękawic dobierać 
uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację. Stosować krem ochronny na 
nieosłonięte części ciała.
Inne wyposażenie: ubranie ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne nitrylowe.
Techniczne środki ochronne: wprowadzić zraszanie rozproszoną wodą, gdy występuje 
możliwość pojawienia się wybuchowych stężeń gazów, par lub aerozoli pochodzących z 
mieszanin.
Wentylacja miejscowa wywiewna i wentylacja ogólna.
Urządzenia elektryczne w wydaniu przeciw wybuchowym.

Zalecenia ogólne: po pracy z substancja umyć ręce i twarz. Nie jeść i nie pić w miejscu 
pracy. Zapewnić myjki do oczu w miejscu pracy z produktem. Zanieczyszczone ubranie 
niezwłocznie zmienić na czyste.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd: bezbarwna ciecz

Zapach: charakterystyczny

Próg zapachu: 0,18-670 mg/m3

pH: nie dotyczy
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Temperatura topnienia/krzepnięcia, [°C]: -83

Początkowa temp. wrzenia i zakres wrzenia [°C]: 77

Temperatura zapłonu, [°C]: -4,4

Szybkość parowania: 4,5 wzg. Octanu n-butylu

Palność (ciała stałego, gazu): Nie dotyczy

Górna granica wybuchowości, [% V/V]: 11,5

Dolna granica wybuchowości, [% V/V]: 2,2

Prężność par w 200 C [hPa] 98

Gęstość par względem powietrza: 3,04

Gęstość [kg/m3] w temp. 200C 900

Rozpuszczalność w wodzie [g/dm3], (20°C): 7,5%

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: alkohole, eter etylowy, glikole, gliceryna 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 0,66

Temperatura samozapłonu [0C]: 460

Temperatura rozkładu [0C]: brak danych

Lepkość (w 25°C), [mPa-s]: 423

Właściwości wybuchowe: brak danych

Właściwości utleniające: brak danych

Współczynnik załamania światła: 1,3724

Masa cząsteczkowa: 88,11

Stan skupienia: ciecz

Zawartość lotnych związków org. (VOC) 100%

10. Stabilność i reaktywność.

10.1. Reaktywność

W kontakcie z mocnymi kwasami ulega hydrolizie
 10.2. Stabilność chemiczna.

Produkt stabilny w normalnych warunkach magazynowania
 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji.

Nie znane
 10.4. Warunki, których należy unikać.

Unikać kontaktów z czynnikami utleniającymi, silnymi źródłami ciepła tj. promieniowania 
słonecznego i płomieniami

 10.5. Substancje zdolne / niezdolne do jednorodnego mieszania.

Kwas chlorosulfonowi, oleum, II-rzedowy butoksylan potasu, mocne kwasy, mocne zasady 
czterowodoroglinian litu, silne utleniacze

 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Kwas octowy, przy niepełnym spalaniu tlenek węgla

11. Informacje toksykologiczne.

Toksyczność ostra - droga pokarmowa: LD50 6100 mg/kg (wg OECD 401; szczur)
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Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: LD50 >20000 mg/kg (wg OECD 402; królik)
Toksyczność ostra - drogi oddechowe: LC50 -58 mg/l/6h (wg OECD 403; szczur)
Działanie żrące/drażniące na skórę: drażniący w kontakcie ze skórą
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: może powodować poważne 
uszkodzenia oczu, silne podrażnienie
Działanie uczulające:
skóra: brak dostępnych danych
oczy: brak dostępnych danych
Toksyczność chroniczna: brak dostępnych danych
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: nie ma działania mutagennego 
Rakotwórczość: nie wykazano
Działanie szkodliwe na rozrodczość: Brak danych o produkcie
Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie jednokrotne: Brak danych o 
produkcie Substancja toksyczna dla organów lub układów - Narażenie powtarzalne: Brak 
danych o produkcie Zagrożenie spowodowane aspiracją:
Toksyczność przy wdychaniu: Brak danych o produkcie.
Fitotoksyczność: Brak danych o produkcie.

12. Informacje ekologiczne.

12.1. Toksyczność.

Toksyczność ostra dla organizmów wodnych:
Stężenie śmiertelne dla - ryb (ogólnie): 9000 mg/dm3/24 godz.
Carassius auratus: 0,25 cm3/dm3/6 godz.
Wskaźnik oceny ostrej toksyczności:
wobec ryb - 2,0 wobec bakterii - 2,2
Toksyczność ostra dla innych organizmów:
Graniczne stężenie toksyczne dla :
Skorupiaków : Daphnia magna : 7800 mg/dm3 Bakterii : Pseudomonas putida : 6500 mg/dm3
Glonów : Scenedesmus quadricauda : 5000 mg/dm3 Microcystis aeruginosa : 1450 mg/dm3

 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu.

Produkt z łatwością ulega biodegradacji, 100%. TZT po 28 dniach (osad komunalny)
Substancja podda się łatwej biodegradacji w instalacjach oczyszczania ścieków.

 12.3. Zdolność do bioakumulacji.

Niska tendencja do bioakumulacji.
 12.4. Mobilność w glebie.

Brak dostępnych danych
 12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB.

Na podstawie dostępnych danych należy stwierdzić, że substancja nie wykazuje własności PBT
i vPvB

 12.6. Inne szkodliwe skutki działania.

Brak danych

13. Postępowanie z odpadami.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów.

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 
628 z późniejszymi zmianami).
Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Kod odpadu:
07 01 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.
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Niszczyć przez spalenie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach 
odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14. Informacje o transporcie.

14.1. Transport drogą lądową/kolejową (ADR/RID).

Numer UN: 1173
Prawidłowa nazwa przewozowa: OCTAN ETYLU
Klasa zagrożenia w transporcie: 3
Kod klasyfikacyjny: F1
Grupa pakowania: II
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
Nalepka ostrzegawcza: 3

Znak: Nie dotyczy
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele: D/E 
Inne informacje:

 14.2. Transport drogą morską (IMDG).

Numer UN: 1173
Prawidłowa nazwa przewozowa: Octan etylu 
Klasa zagrożenia w transporcie: F1 
Grupa pakowania: II
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak 
dostępnych danych

 14.3. Transport drogą powietrzną (ICAO).

Numer UN: 1173
Prawidłowa nazwa przewozowa: Octan etylu
Klasa zagrożenia w transporcie: F1 
Grupa pakowania: II

 14.4. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (ADN).

Numer UN: 1173
Prawidłowa nazwa przewozowa: Octan etylu 
Klasa zagrożenia w transporcie: F1 
Grupa pakowania: II

 14.5. Zagrożenia dla środowiska.

Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach 
modelowych ONZ

 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

niewymagane

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.

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

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 
2001 r. poz. 84 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami Dz. U.
Nr 243 z 2004 r., poz. 2440 oraz Dz.U. 2007 Nr 174, poz. 1222.
Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami działu IV rozdz. 6 lit. D 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
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sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 
późniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia
karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. 
Nr 142, poz. 38).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania 
oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. 
U. Nr 16, poz. 138).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń,
zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168 z 2004 r., poz.
1762 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z
późniejszymi zmianami).
Przepisy Unii Europejskiej
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w
sprawie detergentów.
Rozporządzenie (WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w
sprawie prekursorów narkotykowych.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008) z późniejszymi
zmianami.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 określające zasady
nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy wspólnotą, a krajami trzecimi.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
ws. REACH

 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Producent dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego tej substancji.

16. Inne informacje.

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w
postaci, w jakiej jest stosowany. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako
pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i
przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają
kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej
karcie charakterystyki.
W przypadku mieszania z innymi substancjami konieczne jest upewnienie się, że nie wystąpią
dodatkowe zagrożenia.

Wykaz zwrotów H i EUH:
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 - Działa drażniąco na oczy
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
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