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Wydanie: 5
Data sporządzenia: 06.12.2006.
Przegląd:20.07.2010.
Numer w rejestrze:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO
(podstawa: załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r.)

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IIDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.
1.1. Identyfikacja preparatu: IZOHAN epoxy P-405
1.2. Zastosowanie preparatu:
Opis: dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba na bazie żywicy epoksydowej, z wypełniaczami, dodatkami,
pigmentami utwardzana utwardzaczem wodorozcieńczalnym
Zastosowanie: farba epoksydowa do malowania powierzchni szczególnie narażonych na uszkodzenia,
zabrudzenia oraz agresywne chemikalia w obiektach użyteczności publicznej.
1.3. Identyfikacja przedsiębiorstwa:
IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia
Tel. (48/58) 781 45 85
Fax (48/58) 620 39 44
E-mail: info@izohan.com.pl
1.4. Telefony alarmowe:
Krajowe Centrum Toksykologiczne – 042 631 47 24
Informacja Toksykologiczna – 022 618 77 10
Straż pożarna- 998
Policja- 997
Pogotowie Ratunkowe- 999
Ogólnopolski telefon alarmowy - 112

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Klasyfikacja preparatu ( Rozp. MZ, Dz.U. nr 174, poz. 1222 z 2007 r.):
Xi – Preparat drażniący
R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę.
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym
(IZOHAN epoxy P-405 zawiera poniżej 25% składników niebezpiecznych dla środowiska R51/53)
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Zagrożenie pożarowe: Produkt niepalny.
Zagrożenie toksykologiczne: W przypadku kontaktu z oczami substancja może powodować
podrażnienia utrzymujące się nawet przez 24 godziny, natomiast przy kontakcie ze skórą wywołuje
podrażnienia, a nawet uczulenia. Preparat zawiera żywicę epoksydową o małym ciężarze molekularnym.
Może wywoływać uczulenie na inne epoksydy. Unikać wystawiania się na działanie rozpylonego w
powietrzu produktu jak również oparów.
Zagrożenie ekotoksykologiczne: Działa szkodliwie na organizmy wodne; może wywoływać długo
utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.
3.1. Składniki:
SKŁADNIK A: emulsja poliaminowa, wypełniacze mineralne, dodatki.
SKŁADNIK B: żywica epoksydowa
3.2. Niebezpieczne składniki: (skł.A:skł.B. – 100:20)
Składnik A:
Nazwa
chemiczna

%
wag.

Nr WE

Nr
indeksowy

Nr CAS

Symbol
ostrzegawczy

Symbole
zagrożenia
(R)

a-(2aminometyloetylo)
-w-(2aminometyloetoks
y)poli(oksy(metylo1,2-etanodiyl))

max. 2,0

-

-

9046-10-0

C

R34

1-metoksypropan2-ol

max. 1,0

203-539-1

603-064-003

107-98-2

-

R10

Alkohol benzylowy

0,2 – 1,0

202-859-9

603-057-005

100-51-6

Xn

R20/22

Triethylenetetrami
ne

max. 0,3

203-950-6

612-059-005

112-24-3

C

R21-34-4352/53

Symbol
ostrzegawczy

Symbole
zagrożenia
(R)

Xi
N

R36/38-43
R51/53

Składnik B:
Nazwa
chemiczna

Produkt reakcji
bisfenolu A z
epichlorohydryną;
żywica
epoksydowa
(średnia masa
cząsteczkowa
<=700)

%
wag.

Nr WE

Nr
indeksowy

Nr CAS

ok.14

500-033-5

603-074-00-8

25068-38-6
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Pełna treść zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia R znajduje się w punkcie 16 karty.
Do klasyfikacji przyjęto rzeczywistą zawartość składników niebezpiecznych.
Pozostałe składniki nie są klasyfikowane jako niebezpieczne.

4. PIERWSZA POMOC
Uwaga: Nigdy nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny
lub ma drgawki. W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skażonego
środowiska. Ułożyć na lewym boku z głową skierowaną w dół.
Zatrucie inhalacyjne:
1.

Przewietrzyć pomieszczenie.

2.

Osoba poszkodowana powinna być jak najszybciej przeniesiona ze skażonego pomieszczenia do
miejsca o dobrej wentylacji.

3.

Zasięgnąć porady lekarskiej.

Zatrucie doustne:
1.

Zalecana jest zawiesina wody i aktywnego węgla lub płynna wazelina.

2.

Decyzja o tym, czy należy wywołać wymioty, powinna być podjęta przez lekarza sprawującego
opiekę.

Skażenie oczu:
1.

Natychmiast dokładnie przepłukać bieżącą przy otwartych powiekach przez przynajmniej 10 min.
Następnie ochronić oczy sterylną gazą lub czystą, suchą chusteczką.

2.

Zapewnić konsultację lekarza okulisty.

Skażenie skóry:
1.

Natychmiast zdjąć skażone ubranie. Miejsca na ciele, które chociaż przypuszczalnie mogły mieć
kontakt z substancją należy natychmiast przemyć dużą ilością bieżącej wody i jeżeli jest to możliwe
mydłem.

2.

Zasięgnąć porady dermatologa, gdy wystąpi podrażnienie skóry.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Zalecenia ogólne: zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące
udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać ekipy ratownicze Straż
Pożarną i Policję Państwową. W akcji ratowniczej mogą brać udział osoby przeszkolone i odpowiednio
wyposażone w odzież i sprzęt ochronny.
Środki gaśnicze:
5.1. Właściwe środki gaśnicze ( w przypadku pożaru sąsiednich obiektów ): Gaśnice CO2, gaśnice
proszkowe, gaśnice pianowe, woda, środki gaśnicze odpowiednie dla materiałów, które uległy pożarowi.
5.2. Środki gaśnicze, których nie wolno używać: Brak
5.3. Szczególne zagrożenie: Produkt niepalny. W warunkach niepełnego spalania lub pirolizy mogą
wydzielać się związki fenolowe i tlenki węgla. Produkty rozkładu termicznego powinny być, więc
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traktowane jako substancje potencjalnie niebezpieczne i należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.
Unikać wdychania dymu i stosować ochronę wentylacji.
5.4. Środki ochrony indywidualnej dla strażaków: Ubranie ochronne i niezależna aparatura do
oddychania wyposażona w maskę.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1. Indywidualne środki ostrożności: Stosować maskę, rękawice oraz odzież ochronną.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Ograniczyć wyciek za pomocą piasku lub
ziemi. Zapobiec skażeniu powierzchni i wód gruntowych. Wody ze spłukiwania i zmywania muszą być
ograniczone i nie można dopuścić do wsiąkania ich w ziemię, przenikania do dróg wodnych lub do wód
gruntowych. W przypadku skażenia wód, przedostania się do systemu drenażowego lub skażenia
okolicznych gruntów lub upraw roślin powiadomić odpowiednie władze.
6.3. Metody oczyszczania: Natychmiast zebrać substancję do pojemnika. Jeżeli produkt występuje w
formie płynnej; powstrzymać jego przedostanie do systemu drenażowego. Zebrać produkt do pojemnika
dla ponownego użycia lub zniszczenia. W określonych przypadkach, produkt może być absorbowany
przez środki chemicznie obojętne np. piasek. Po zebraniu produktu do pojemnika spłukać wodą podłoże
oraz materiały mające kontakt z cieczą.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I MAGAZYNOWANIE
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami )
Zalecenia ogólne:
Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, usunąć źródło
zapłonu.
7.1. Postępowanie z preparatem: Podczas wykonywania wszelkich czynności z wyrobem nie jeść, nie
pić, nie zażywać lekarstw, unikać bezpośrednich kontaktów z produktem, unikać wdychania oparów,
przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej.
7.2.

Magazynowanie:

Produkt

przechowuje

się

w

suchych,

odpowiednio

wentylowanych

pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Okres przechowywania nie powinien
przekraczać 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
7.3. Specyficzne zastosowania: Nie dotyczy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Wartości graniczne narażenia: ( Rozp. MIPS., Dz.U.217.1833 z 2002r.)
Produkt nie zawiera żadnych substancji wymagających monitorowania na stanowisku pracy.
8.2. Kontrola narażenia:
8.2.1. Kontrola narażenia w miejscu pracy:
W miejscu pracy należy zadbać o miejsce do umycia ciała oraz do płukania oczu (prysznice
bezpieczeństwa i fontanny do płukania oczu). Należy zadbać o odpowiednie wietrzenie pomieszczeń.
Wybór sprzętu ochronnego zależy od narażenia na produkt.
Środki ochrony indywidualnej:
Ręce: Rękawice z tworzywa sztucznego.
Oczy: Okulary ochronne w szczelnej obudowie (oprawa z tworzywa sztucznego).
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Drogi oddechowe: Nie jest wymagana.
Skóra i ciało: Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny.
Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Unikać bezpośredniego
kontaktu powierzchni ciała i oczu z wyrobem. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Po pracy wymyć
powierzchnię ciała oraz oczyścić ochrony osobiste. Nie jeść, nie pić, nie zażywać leków podczas pracy.
Na bieżąco usuwać substancję, która wydostała się do środowiska.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje ogólne
Postać – pasta (składnik A), płyn (składnik B)
Zapach – charakterystyczny dla żywicy epoksydowej
Barwa – wg wzornika (składnik A), słomkowa (składnik B)
9.2. Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
pH – nie dotyczy
Temperatura wrzenia – nie dotyczy
Temperatura topnienia – nie dotyczy
Temperatura zapłonu – nie dotyczy
Temperatura samozapłonu – nie dotyczy
Palność – produkt niepalny
Właściwości wybuchowe – nie ma niebezpieczeństwa pożaru, czy wybuchu w normalnych warunkach
Właściwości utleniające – nieznane
Prężność par - nieznana
Gęstość (składnik A+B) – ok. 1,3 kg/dm

3

Rozpuszczalność w wodzie – mieszalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda – nie dotyczy

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
W warunkach normalnych, fabrycznie zamknięty wyrób jest produktem chemicznie biernym.
10.1. Warunki, których należy unikać: nie dotyczy
10.2. Materiały, których należy unikać: brak
10.3. Niebezpieczne produkty rozkładu: w warunkach niepełnego spalania lub pirolizy mogą wydzielać
się związki fenolowe i tlenki węgla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Drogi narażenia człowieka: Wdychanie, spożycie (większej ilości), kontakt ze skórą, kontakt z oczami.
11.1. Toksyczność ostra
Połknięcie:
a-(2-aminometyloetylo)-w-(2-aminometyloetoksy)-poli(oksy(metylo-1,2-etanodiyl)) – LD50:2880 mg/kg
(szczur)
1-metoksypropan-2-ol – LD50:5700 mg/kg (szczur)
Alkohol benzylowy - LD50:1230 mg/kg (szczur)
Wdychanie:
Alkohol benzylowy - LC50 (4h):max 4,178 mg/l (szczur)

Karta opracowana przez IZOHAN Sp. z o.o.
Strona 5 z 10

IZOHAN Sp. z o.o.
ul.Łużycka 2, 81-963 Gdynia
tel. (48/58) 781 45 85, fax. (48/58) 620 39 44
e-mail: info@izohan.com.pl.

IZOHAN epoxy P-405

Skóra:
a-(2-aminometyloetylo)-w-(2-aminometyloetoksy)-poli(oksy(metylo-1,2-etanodiyl)) – LD50:2980 mg/kg
(królik)
1-metoksypropan-2-ol – LD50:13000 mg/kg (królik)
Alkohol benzylowy - LD50:2000 mg/kg (królik)
11.2. Toksyczność miejscowa
Wdychanie: W temperaturze pokojowej stężenie par jest bardzo małe ze względu na właściwości
fizyczne.
Spożycie większej ilości: Podrażnienie dróg pokarmowych.
Kontakt ze skórą: Produkt może powodować podrażnienie w przypadku kontaktu bezpośredniego.
Kontakt z oczami: Produkt może powodować podrażnienie w przypadku kontaktu bezpośredniego.
Właściwości uczulające: Częsty kontakt skóry z substancją może prowadzić do wystąpienia uczulenia.
11.3. Toksyczność przewlekła:
Brak danych.
Działanie rakotwórcze: Brak danych
Działanie mutagenne: Brak danych
Działanie szkodliwe na rozrodczość: Brak danych
Uwagi: Żywica epoksydowa zawarta w tym produkcie powoduje tylko nieznaczne podrażnienia skóry.
Niemniej jednak wszystkie żywice epoksydowe mogą prowadzić do wystąpienia uczulenia skóry.
Podatność na podrażnienie i uczulenie jest zależna od odporności organizmu. W poszczególnych
przypadkach wystąpienia uczulenia alergiczne zapalenie skóry może pojawić się po kilku dniach lub
nawet tygodniach częstego kontaktu z substancją.
Dlatego jeżeli pojawi się nawet nieznaczne podrażnienie skóry, należy unikać dalszego kontaktu z
substancją.
W przypadku pojawienia się uczulenia, wystawienie skóry nawet na działanie niewielkiej ilości substancji
powodować może rumienie i obrzęki.

12. DANE EKOLOGICZNE
12.1. Ekotoksyczność: Produkt jest szkodliwy dla organizmów wodnych. Nie można dopuścić do
przedostania się produktu do wód gruntowych i powierzchniowych.
Toksyczność dla ryb:
1-metoksypropan-2-ol – LC50 (96h):max 4600 mg/l (jaź)
1-metoksypropan-2-ol – LC50 (96h):20800 mg/l (ciernik promienisty)
Alkohol benzylowy - LC50 (96h):10 mg/l (okoń błękitnoskrzely)
Alkohol benzylowy - LC50 (96h):460 mg/l (ciernik promienisty)
Toksyczność dla rozwielitek:
1-metoksypropan-2-ol – EC50 (48h):max 500 mg/l (dafnia)
Toksyczność dla alg:
Alkohol benzylowy – IC50 (72h): 700 mg/l (algi)
12.2. Mobilność – Brak danych.
12.3. Trwałość i rozkład – Brak danych.
12.4. Zdolność do bioakumulacji – Brak danych.
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13. POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
Klasyfikacja odpadu. (Rozp.MŚ, Dz.U. Nr 112, poz.1206 z 2001r.)
Grupa: 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych ( farb, lakierów,
emalii ceramicznych ), kitu, klejów, szczeliw, i farb drukarskich.
Podgrupa: 08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb i lakierów
Rodzaj: Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
Kod: 08 01 12
Opakowania wg:
rodzaju 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych.
Za odpad można uznać produkt tylko wtedy, gdy całkowicie nie nadaje się do zagospodarowania.
Odpadowy produkt odstawiany jest do miejsca wskazanego przez służbę ochrony środowiska, celem
utylizacji.
Usuwanie nadwyżki lub odpadu
Za odpad można uznać produkt tylko wtedy, gdy całkowicie nie nadaje się do zagospodarowania.
Odpadowy produkt odstawiany jest do miejsca wskazanego przez służbę ochrony środowiska, celem
utylizacji.
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych gruntowych. Nie
składować

na

wysypiskach

komunalnych.

Rozważyć

możliwość

wykorzystania.

Odzysk

lub

unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. ( Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ).
Usuwanie opakowań po preparacie
Recykling lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami ( Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 63,
poz. 638 z 2001r. z późniejszymi zmianami ). W przypadku opakowań wielokrotnego użytku – można je
powtórnie wykorzystać po uprzednim oczyszczeniu.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Wyrób nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne.
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. O substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11 poz. 84 z
2001r.) wraz z późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz.U. nr 152 poz. 1735 z 2001r.) oraz Rozporządzenie
MŚ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów (Dz.U. nr 30, poz 213)
• Ustawa z dnia 11 maja 2001r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 poz. 638 z
2001r.) wraz z późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) wraz z
późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 28 października 2002r. O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199
poz. 1671 z 2002r.)
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• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2004r. W sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające
otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 128 poz.
1348 z 2004r.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. W sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych
(Dz.U. nr 53 poz. 439 z 2009r.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. W sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171 poz. 1666 z 2003r.), z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217
poz. 1833 z 2002r. z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28
sierpnia 2003r., Dz.U. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 147,
poz. 1229 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 201 poz. 1674 z 2005r.)
• Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR) (Dz.U. nr 27, poz 162 z 2009)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr
112 poz. 1206 z 2001r.)
• Prawo wodne (Dz.U. z 2001 nr 115, poz 1229) z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z
1996r.) z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym

warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz.U. nr 200 poz. 2047) z

późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub
warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
oraz zawierających je produktów (Dz.U. nr 168 poz. 1762 z 2004r.) z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19 poz.
170 z 2003r.)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz.1485 z 2005r z
późniejszymi zmianami)

Karta opracowana przez IZOHAN Sp. z o.o.
Strona 8 z 10

IZOHAN Sp. z o.o.
ul.Łużycka 2, 81-963 Gdynia
tel. (48/58) 781 45 85, fax. (48/58) 620 39 44
e-mail: info@izohan.com.pl.

IZOHAN epoxy P-405

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U. nr 61 poz. 552 z 2003r.)
Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest bezpośrednio przekazywana użytkownikowi
produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich
informacji lub zaleceń w niej zawartych.

15.2. Oznakowanie opakowań: (Rozp. MZ, Dz. U. 53.439 z 2009r. )
Znak ostrzegawczy:

Xi – Produkt drażniący
Symbole zagrożenia:
R 36/38
R 43
R 52/53

Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Symbole bezpieczeństwa:
S 1/2
S 28
S 24/25
S 36/37/39

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.

S 61

Unikać

zrzutów

do

środowiska.

Postępować

zgodnie

z

instrukcją

lub

kartą

charakterystyki.
S 45

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Zawiera żywicę epoksydową!

Atest higieniczny: HK/B/0039/01/2007
Zgodność z normą: PN-C-81916:2001, rodzaj B
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16. INNE INFORMACJE.
16.1. Wykaz i treść zwrotów R:
R 10
R 20/22

Produkt łatwopalny
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

R21

Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą

R34

Powoduje oparzenia

R38

Działa drażniąco na skórę

R 36/38

Działa drażniąco na oczy i skórę.

R41

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R 43

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R 51/53

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R 52/53

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

16.2. Data sporządzenia karty: grudzień 2006.
16.3. Zakres aktualizacji: Dokonano weryfikacji treści karty zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
Uwaga: Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i doświadczeń. Nie
stanowią jednak gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów
prawa krajowego. Informacje zawarte w powyższej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa
użytkowania substancji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do
konkretnych celów.
Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta
charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości substancji.
Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.
Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem
obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem.
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