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 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
 

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 

oraz 

Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) 

Alkohol etylowy roztwór 99,9 %  

Data wydania : 02.04.2016                                                                            

                                                                                                                                                                                                           

 

 

SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa .  

 

1.1 Identyfikator produktu : 

Nazwa handlowa produktu: Alkohol etylowy roztwór 99,9 %  

Numer rejestracyjny : 05-2115867953-29-xxxx 

Numer WE: 200-578-6 

Numer CAS: 64-17-5 

 

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

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania: 

Zastosowanie zidentyfikowane : Odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.  

Zastosowania odradzane :  inne niż wymienione powyżej.  

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki :  

Dystrybutor : EDACH Sp. z o. o. Sp. k.  

Adres : ul. Zawieprzycka 8f, 20-228 Lublin, Polska  

Telefon / Fax : + 48 (0) 81 458-38-25 / + 48 (0) 81 458-38-25  

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki : bozena@edach.eu 

 

1.4. Numer telefonu alarmowego :  

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)  

 

SEKCJA 2 : Identyfikacja zagrożeń.  

 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny :  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008  z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania (CLP)  

Flam. Liq. 2, H225  

Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG [DSD] 

F ; R11  
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2.2. Elementy oznakowania :  

 

Piktogram :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło ostrzegawcze : NIEBEZPIECZEŃSTWO;  

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : Wysoce łatwopalna ciecz i pary;  

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności : Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia /    

gorących powierzchni – Palenie wzbronione ;  

  

2.3. Inne zagrożenia :  

Substancja spełnia kryteria klasyfikacji jako PBT / vPvB : nie dotyczy;  

 

SEKCJA 3 : Skład i informacja o składnikach.  

 

3.1. Substancje  

 

Nazwa substancji              Wzór              % wagowy              Nr CAS              Nr WE               Nr indeksowy           

Etanol                          Nie dotyczy               -                        64-17-5          200-578-6                    brak  

Alkohol etylowy  

 

 

SEKCJA 4 : Środki pierwszej pomocy.  

 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

Wdychanie :  

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeżeli podejrzewa 

się, że opary są wciąż obecne, ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. 

Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel 

powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podawać tlen. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w 

pozycji bocznej ustalonej.    

Kontakt ze skórą :  

Zdjąć zanieczyszczona odzież, skórę zmyć dużą ilością wody przez 10 minimum 10 minut. W przypadku 

utrzymywania się niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.  

Kontakt z oczami :  

Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przy szeroko odchylonej powiece przez 15 minut ( unikać 

silnego strumienia wody, ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Usunąć szkła 

kontaktowe jeżeli są. W przypadku utrzymywania się niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem 

okulistą.  

Spożycie :  

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie 

ciepło i spokój. Jeżeli materiał został połknięty NIE wywoływać wymiotów.   

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy :  

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się 

odpowiednio przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien założyć 

właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpieczny dla osoby udzielającej sztucznego 

oddychania metodą usta – usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub 

założyć rękawice.  
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Niedostępne.  

 

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

poszkodowanym   

Informacja dla lekarza : Leczyć objawowo .  

Szczególne sposoby leczenia : Bez specjalnego leczenia.  

 

SEKCJA 5 : Postępowanie w przypadku pożaru.  

 

5.1. Środki gaśnicze   

Użyć suchych środków chemicznych, dwutlenek węgla, zraszanie wodą lub piany odporne na alkohol.  

Nie stosować wody w zwartym strumieniu na powierzchnie palącej się cieczy.  

 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

Palny. Pary cięższe od powietrza. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Roztwory wodne są palne. 

Trzymać z dala od źródeł ognia. Zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym. Zbiorniki narażone na działanie 

ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. W czasie pożaru mogą tworzyć się tlenki węgla, drażniące i 

toksyczne dymy i gazy.    

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej :     

Stosować ubrania ognioodporne i indywidualne aparaty oddechowe. Nie dopuścić do przedostania się wody po 

gaszeniu pożaru do wód powierzchniowych lub gruntowych.  

 

 

SEKCJA 6 : Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.  

 

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

Dla personelu nieratowniczego : Unikać wdychania par. Unikać zanieczyszczenia substancją. Zapewnić 

wystarczającą wentylację. Ewakuować strefę zagrożenia. Usunąć wszelkie źródła zapłonu – ugasić otwarty 

ogień, ogłosić zakaz palenia i używania i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć opakowania przed 

nagrzaniem – groźba wybuchu. Zapewnić  odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.  

Dla osób udzielających pomocy : Zapoznać się z informacjami w Sekcji 8, dotyczącymi materiałów 

właściwych i nieodpowiednich. Zawiadomić otoczenie o awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać 

ekipy ratownicze.  

UWAGA ! Obszar zagrożony wybuchem ! Pary mogą przemieszczać się wzdłuż podłogi / gruntu do odległych 

źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem.  

 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : 

Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków i wód. Zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe.  

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Usunąć źródła zapłonu; jeśli to możliwe, 

zlikwidować nieszczelność ( uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). W 

przypadku uwolnienia dużej ilości produktu – powiadomić  odpowiednie władze.   

 

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

Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy, 

uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska 

przez obwałowanie terenu. Zebrane duże ilości cieczy odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać 

niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek, wermikulit), zebrać do zamykanego pojemnika i przekazać do 

zniszczenia.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji:  

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.  

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.  
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SEKCJA 7 : Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.   

 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania :  

Zapewnić wentylacje i wyciągi na stanowiskach pracy. Stosować wyłącznie gazy obojętne do 

przepompowywania (np. azot). Chronić przed elektrycznością statyczną, nagrzewaniem i wszelkimi źródłami 

zapłonu. Zbiorniki i aparaturę uziemić.  Stosować środki ochrony osobistej. Unikać długotrwałego narażenia . W 

miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce.  

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 

niezgodności :  

Szczelne, właściwie oznakowane opakowanie umieszczone na metalowej i uziemionej blasze. Suche, dobrze 

wentylowane pomieszczenie (np. magazyn do  przechowywania materiałów łatwopalnych), z dala od źródeł 

ognia i wysokiej temperatury (zalecane +15 do +25 o C). Nie używać pojemników wykonanych z metali lekkich. 

Nie niszczyć , nie dziurawić i nie podgrzewać także opróżnionych pojemników.   

 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe : 

Zalecenia : niedostępne;  

Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego : niedostepne;  

 

 

SEKCJA 8 : Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej.  

 

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli:  

NDS   1900 mg/m3/8h;  

NDSCh   nieustalone; 

 

Zalecane procedury monitoringu – metodyka pomiarów:  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005, nr 73 , poz. 645).  

PN -89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań 

jakości powietrza na stanowiskach pracy.  

Pn Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w 

stanowisku pracy i interpretacja wyników.  

PN_EN_689; 2002 Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki 

chemiczne przez porównanie wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.  

UWAGA ! Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy 

dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy. Czasu ekspozycji 

oraz czynności wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku 

pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.  

 

8.2. Kontrola narażenia :  

Stosowne techniczne środki  kontroli 

Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Zastosować osłony procesu, lokalną wentylację wyciągową lub inne 

zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia mieściła się poniżej wszelkich limitów 

zalecanych lub obligatoryjnych.     

 

Indywidualne środki ochrony:  

a) Ochrona oczu lub twarzy – gogle ochronne, szczelne okulary ochronne;  

b) Ochrona skóry – rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów, wykonane z gumy nitrylowej lub 

innego materiału zalecanego przez producenta rękawic do kontaktu z tym produktem; czas wytrzymałosci i 

rodzaj materiału określa producent rękawic ,  

c) Ochrona ciała – odzież ochronna;  

d) Inne środki ochrony skóry : odpowiednie obuwie;  

e) Ochrona dróg oddechowych – gdy tworzą się pary / dymy / aerozole maska lub półmaska skompletowana 

z filtropochłaniaczem A, ABEK lub lepszym.  
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SEKCJA 9 : Właściwości fizyczne i chemiczne.  

 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych :  

 

Wygląd :   bezbarwna ciecz;   

Zapach :   alkoholu;   

Próg wyczuwalności zapachu :   niedostępne;   

PH :   niedostępne;  

Temperatura topnienia :   niedostępne; 

Temperatura wrzenia :   78oC ;  

Temperatura zapłonu :   tygla zamkniętego – 23 oC;  

Temperatura samozapłonu :   425 oC;  

Palność :   niedostępne;  

Właściwości wybuchowe :   niedostępne;  

Granice wybuchowości w powietrzu 

               dolna / górna  :   3,3 % / 19 %;  

Prężność par :      60 hPa (20oC);  

Gęstość par względem powietrza :   niedostępne;  

Gęstość względna :     0,802 g/cm3 ;      

Rozpuszczalność w wodzie  :    nieograniczona; 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:  0,82;  

Temperatura rozkładu :    niedostępne;  

Właściwości utleniające :    niedostępne;  

Lepkość :      1,078 mPa s;  

 

9.2. Inne informacje :     niedostępne;  

 

SEKCJA 10 : Stabilność i reaktywność.    

  

10.1. Reaktywność: 

Niebezpieczeństwo gwałtownej reakcji i wybuchu w środowisku pożaru.  

 

10.2. Stabilność chemiczna :  

Produkt jest trwały w standardowych warunkach otoczenia.  

 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji :  

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne reakcje.  

 

10.4. Warunki, których należy unikać :  

Unikać wszelkich możliwych źródeł ognia (iskier lub płomieni). Nie poddawać pojemników działaniu ciśnienia, 

nie ciąć, nie spawać, nie lutować, nie wiercić, nie szlifować, chronić przed ciepłem oraz źródłami zapłonu, 

silnych utleniaczy.  

 

10.5. Materiały niezgodne :   

Silne utleniacze, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, glin, tlenki metali, organiczne nitrozwiązki, 

halogeny, związki typu halogen – halogen, niemetale, azotany, chlorek chromy-lu, olej terpentynowy, chlorki 

metali. Nieodpowiednie materiały do współpracy to cynk, guma, może nieznacznie rozpuszczać oleje.  

 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu :  

Tlenek węgla;  

 

Jeżeli podczas przechowywania i przetwarzania produktu zachowane są warunki i zasady bezpieczeństwa 

opisane w niniejszej karcie nie wydzielają się żadne niebezpieczne produkty.  
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SEKCJA 11 : Informacje toksykologiczne.  

 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych :  

Działanie ostre :  

Toksyczność ostra doustna LD50 ( szczur ) : 7060 mg/kg 

Toksyczność ostra doustna LD50 (mysz) : 3450 mg/kg 

Toksyczność ostra doustna LD50 (królik) 6300 mg/kg  

 

Toksyczność ostra inhalacyjna LC50 : 20000ppm/10h (szczur)  

Toksyczność ostra inhalacyjna LC50 : 39 mg/m3/4h  

 

Działanie żrące/drażniące : Nie stwierdzono;   

Działanie uczulające :  

-skóra : nie stwierdzono; 

-wdychanie: nie stwierdzono;  

Działanie rakotwórcze : nie stwierdzono;  

Działanie mutagenne : nie stwierdzono :  

Szkodliwe działanie na rozrodczość : nie stwierdzono;  

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : nie stwierdzono;   

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie : nie stwierdzono;  

Zagrożenie aspiracyjne : nie stwierdzono;  

 

Informacja o możliwych drogach narażenia : 

 -kontakt z okiem – nie stwierdzono;  

 -kontakt ze skórą – nie stwierdzono ;  

 -wdychanie – nie stwierdzono;  

 -spożycie – nie stwierdzono;  

 

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi :  

 -kontakt z okiem - może powodować  podrażnienie oczu;  

 -kontakt ze skórą – wysuszanie, odtłuszczanie skóry, stany zapalne skóry;  

 -wdychanie – uczucie senności i zawroty głowy;  

 -spożycie – działa drażniąco na błony śluzowe układu pokarmowego;  

 

Opóźnione, bezpośrednie  oraz przewlekłe skutki krótko i długotrwałego narażenia:  

 -kontakt krótkotrwały – niedostępne;  

 -kontakt długotrwały – niedostępne;  

 

Informacje dodatkowe : niedostępne ;  

 

SEKCJA 12 : Informacje ekologiczne.  

 

 

12.1. Toksyczność :   

Toksyczność wobec rozwielitek : EC50 2mg/dm3/48 h (Daphnia magna )  

Toksyczność wobec skorupiaków :LC50  25,5 mg/dm3/48 h (Artemia franchiscana) 

Toksyczność wobec ryb  : LC50 42 mg/dm3/ 4 dni (Oncorhynchus mykiss)  

toksyczność wobec rozwielitek : NOEC <6,3 g/dm3 /48 h (Daphnia magna)  

 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu :  

Łatwo biodegradowalny.  

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji :  

Nie ulega bioakumulacji.  
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12.4. Mobilność w glebie :  

Nie akumuluje się w osadach lub ziemi.  

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB :  

Nie przeprowadzono oceny PBT / vPvB ponieważ nie jest wymagana / wykonana ocena bezpieczeństwa 

chemicznego.  

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania :  

Brak dostępnych danych.  

 

  

SEKCJA 13 : Postępowanie z odpadami.  

 

 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli to możliwe. Znacznych ilości 

odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je poddać  obróbce w 

odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w 

licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub 

produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji 

związanej z utylizacją odpadów, a także z wymogami władz lokalnych.  

  

SEKCJA 14 : Informacje dotyczące transportu.  

 

 

 

14.1. Numer UN ( numer ONZ ) :      

UN 1170 ;  

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN :  

Etanol i jego roztwory (alkohol etylowy i jego roztwory) o stężeniu powyżej 70 %;    

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie : 

Klasa 3;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Grupa pakowania :       

II;  

14.5. Zagrożenie dla środowiska :     

ADR/RID :  nie    IMDG Marine pollutant : no   IATA : no     

14.6. Szczególne środki ostrożności :                  

Niedostępne;  

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do Marpol  

         73/78 i kodem IBC :                    

Niedostępne;  

  

SEKCJA 15 : Informacje dotyczące przepisów prawnych.  

 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006  

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

substancji lub mieszaniny: 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 

817) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniające , w celu dostosowania do 

postępu technicznego, rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (L 81/1) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku zawierające sprostowanie załącznika VI 

do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 

pakowania substancji i mieszanin. 

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, 

poz. 888). 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 roku dostosowujące do postępu naukowo – 

technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 

substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 201, poz. 1018). 

- Ustawa z dnia 16 lipca 2013 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Opracowano na podstawie Dz. U. 2013, 

poz. 815. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania miejsc, 

rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje 

niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. 2012, poz. 601). 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo – 

technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Ne 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (L149 z dn. 1.6.2013).  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 445). 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

w odniesieniu do załącznika XVII  (substancje CMR). 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 roku dostosowujące do postępu naukowo – 

technicznego rozporządzenie Parlamentu  

Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin. 

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszani 

nach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166). 

 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:  

 

Niedostępne.  

   

SEKCJA 16 : Inne informacje  

 

  

Zastrzeżenia : Karta opracowana na podstawie właściwości składników i produktu, aktualnie obowiązujących 

przepisów oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktowa wyłącznie jako 

pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie dystrybucji stosowaniu i przechowywaniu. Karta 

charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu.  

 

8. 



Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a także 

ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub 

niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.   

 

Kartę charakterystyki zaktualizowała : Bożena Figura – Sienkiewicz  

Aktualizacja z dnia 02.04.2016 r. Dotyczy sekcji 1 –16   

 

 


