MIDA MEMCARE BUFFER
Karta Charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 2018-08-03 Data weryfikacji: 2021-03-18 Zastępuje wersję z dn.: 2018-08-03 Wersja: 1.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu

: Mieszanina

Nazwa produktu

: MIDA MEMCARE BUFFER

kod

: MMB

Rodzaj produktu

: Dodatek

Grupa produktów

: CFH Product

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania

: Zastosowanie przemysłowe

Szczegóły dot. zastosowań
przemysłowych/profesjonalnych

: Zastosowanie przemysłowe

Zastosowanie substancji/mieszaniny

: Dodatek

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Wytwórca

Dystrybutor

Christeyns Food Hygiene Ltd.
2, Cameron Court, Winwick Quay
WA2 8RE Warrington - United Kingdom
T +44(0)1925 234696 - F +44(0)1925 234693
UK-foodinfo@christeyns.com - www.christeyns.com

Christeyns Polska Sp. z o.o.
UI.Ogarna 66/67/5
80-826 Gdańsk - Poland
T +48 721 100 400
health-security@christeyns.fr - www.christeyns.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego

: 01925 234696 (9:00 - 17:00 GMT)

Kraj

Organ/Spółka

Adres

Numer telefonu
alarmowego

Polska

Lower Silesian Poisons and
Toxicilogical Information Centre
Acute Poisonings Unit (Oddzial
Ostrych Zatruc), SPZOZ Dolnoslaski
Szpital Specjalistycznyim

T. Marciniaka ul. Traugutta
116
50-420 Wroclaw

+48 71 343 30 08
+48 71 789 02 14

Komentarz

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporządzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Załącznik II Rozporządzenia REACH)
Met. Corr. 1
H290
Skin Corr. 1A

H314

Pełne brzmienie klas zagrożeń i zwrotów H: patrz sekcja 16
Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP)
:

GHS05
Hasło ostrzegawcze (CLP)

: Niebezpieczeństwo

Zawiera

: Potassium Hydroxide; Potassium Carbonate Anhydrous

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

: H290 - Może powodować korozję metali.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
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Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

: P260 - Nie wdychać Mgły, Rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 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. Nadal
płukać.
P313 - Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P390 - Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

2.3. Inne zagrożenia
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Nazwa

Identyfikator produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporządzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Potassium Carbonate Anhydrous

(Nazwa wg nr CAS) 584-08-7
(Einecs nr) 209-529-3

10 – 30

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Potassium Hydroxide

(Nazwa wg nr CAS) 1310-58-3
(Einecs nr) 215-181-3
(Numer indeksowy) 019-002-00-8

3–5

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 3 (Oral), H301
(ATE=273 mg/kg bodyweight)
Skin Corr. 1A, H314

Nazwa

Identyfikator produktu

Specyficzne stężenia graniczne

Potassium Hydroxide

(Nazwa wg nr CAS) 1310-58-3
(Einecs nr) 215-181-3
(Numer indeksowy) 019-002-00-8

( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319
( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315
( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314
( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314

Specyficzne stężenia graniczne:

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH : patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Informacja ogólna

: Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego
samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe).

Narażenie drogą oddechową

: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki
do swobodnego oddychania. W razie potrzeby podawać tlen lub zastosować sztuczne
oddychanie. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się trudności w
oddychaniu.

Kontakt ze skórą

: Zdjąć skażoną odzież. Spryskiwać skażoną strefę wodą przez co najmniej 15 minut. W
przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Kontakt z oczami

: Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Bezzwłocznie
zasięgnąć porady lekarza.

Połknięcie

: NIE wywoływać wymiotów. Przepłukać usta wodą. Bezzwłocznie zasięgnąć porady
lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Narażenie drogą oddechową

: Produkt wywiera działanie drażniące na układ oddechowy, może powodować ból gardła i
kaszel.

Kontakt ze skórą

: Powoduje poważne poparzenia.

Kontakt z oczami

: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Połknięcie

: Oparzenie lub podrażnienie tkanek jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Niezbędne jest natychmiastowe leczenie celem zminimalizowania uszkodzeń.
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze

: Stosować odpowiednie środki do zwalczania pożaru w sąsiedztwie. suchy proszek
gaśniczy, piana odporna na alkohol, ditlenek węgla (CO2).

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Zagrożenie pożarowe

: Niepalny.

Reaktywny w przypadku pożaru

: Reakcja egzotermiczna z wodą (wilgoć).

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Instrukcje gaśnicze

: Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Unikać zanieczyszczenia
środowiska wodą używaną do gaszenia pożaru.

Ochrona podczas gaszenia pożaru

: Stosować samodzielny aparat oddechowy a także chemicznie odporną odzież ochronną.

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

: Nosić zalecany indywidualny sprzęt ochronny.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Wyposażenie ochronne
: Unikać wszelkiego bezpośredniego kontaktu z produktem. Stosować wymagane środki
ochrony indywidualnej.
Procedury awaryjne
6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne

: Oddalić zbędny personel. Interwencja ograniczona do wykwalifikowanego personelu
wyposażonego w odpowiedni sprzęt ochronny.

: Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Unikać uwolnienia do środowiska. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych. Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do
ścieków lub wód publicznych.

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

: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Przykryć rozsypany/rozlany produkt
niepalnym materiałem, takim jak piasek, ziemia, wermikulit. Zamieść lub zebrać łopatą
rozsypany produkt i umieścić go w odpowiednim pojemniku celem usunięcia.

Metody usuwania skażenia

: Zebrać rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocą obojętnych ciał stałych takich
jak glina lub ziemia okrzemkowa. Produkt ten wraz z opakowaniem powinien być usunięty
w bezpieczny sposób zgodnie z miejscowymi przepisami. Zmyć zanieczyszczoną
powierzchnię dużą ilością wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania

: Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniami. Nosić indywidualne środki ochrony. Nie
mieszać z innymi produktami.

Zalecenia dotyczące higieny

: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Warunki przechowywania

: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Unikać wysokich temperatur.

Produkty niezgodne

: Silne kwasy.

Materiały niezgodne

: Aluminium. Cynk. Metale nieszlachetne i stopy.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Dodatek.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne
Brak dodatkowych informacji
8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji
8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze
Brak dodatkowych informacji
8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji
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8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narażenia
8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli
Stosowne techniczne środki kontroli:
Niezbędna jest odpowiednia wentylacja miejsca pracy.
8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne
8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy
Ochrona oczu:
Okulary ochronne. Używać okularów ochronnych zgodnie z normą EN 166, przeznaczonych do ochrony przed ochlapaniem. W przypadku ryzyka
rozpryskania cieczy : Używać odpowiedniej osłony na twarz
8.2.2.2. Ochrona skóry
Specjalne wyposażenie ochronne:
Nosić odpowiednią odzież ochronną. Fartuch ochronny z PCW zakrywający kalosze. Kalosze z PCW

Ochrona rąk:
Używać odpowiednich rękawic odpornych na działanie chemikaliów. Rękawice z PCW odporne na działanie środków chemicznych (zgodne z
europejską normą EN 374 lub równoważną)
8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych
Ochrona dróg oddechowych:
Niewymagany w normalnych warunkach użytkowania
8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne
Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia

: Ciecz

Barwa

: Bezbarwna.

Stan skupienia

: Czysty Płynny.

Zapach

: Brak.

Próg zapachu

: Nie dostępny

Temperatura topnienia

: Nie dostępny

Temperatura krzepnięcia

: < 0 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia (°C)

: Nie dostępny

Łatwopalność

: Nie dostępny

Górna/dolna granica palności (%)

: Nie dostępny

Dolna granica wybuchowości (DGW)

: Nie dostępny

Górna granica wybuchowości (UGW)

: Nie dostępny

Temperatura zapłonu (°C)

: Nie dostępny

Temperatura samozapłonu

: Nie dostępny

Temperatura rozkładu

: Nie dostępny

pH

: ≈ 11,8 , 1% v/v

Lepkość, kinematyczna

: Nie dostępny

Rozpuszczalność

: Rozpuszczalny w wodzie.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow)

: Nie dostępny

Prężność par

: Nie dostępny

Ciśnienie pary przy 50°C

: Nie dostępny
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Gęstość

: 1,13

Gęstość względna (woda = 1)

: Nie dostępny

Gęstość względna pary w temp. 20 °C

: Nie dostępny

Wielkość cząstki

: Nie dotyczy

Rozkład wielkości cząstek

: Nie dotyczy

Kształt cząstki

: Nie dotyczy

Współczynnik kształtu cząstki

: Nie dotyczy

Stan agregacji cząstek

: Nie dotyczy

Stan aglomeracji cząstek

: Nie dotyczy

Obszar powierzchniowy dotyczący cząstki

: Nie dotyczy

Pylistość cząstek

: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji
9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Stabilny w normalnych warunkach użycia.

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje z (niektórymi) metalami, uwalnia łatwopalne gazy/opary (wodór). Gwałtownie reaguje w kontakcie z silnymi kwasami. Reakcja
egzotermiczna z wodą (wilgoć).

10.4. Warunki, których należy unikać
Skrajnie wysokie lub niskie temperatury.

10.5. Materiały niezgodne
Aluminium. Cynk. Metale nieszlachetne i stopy. Silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksyczność ostra (doustnie)

: Nie sklasyfikowany

Toksyczność ostra (skórnie)

: Nie sklasyfikowany

Toksyczność ostra (inhalacja)

: Nie sklasyfikowany

Potassium Carbonate Anhydrous (584-08-7)
LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg

LD50 skóra, królik

> 2000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur

> 4,96 mg/l

Potassium Hydroxide (1310-58-3)
LD50 doustnie, szczur

273 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na skórę

: Powoduje poważne oparzenia skóry.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na
oczy

: Przyjmuje się poważne uszkodzenie oczu

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub
skórę

: Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

: Nie sklasyfikowany

Działanie rakotwórcze

: Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Nie sklasyfikowany

pH: ≈ 11,8 , 1% v/v
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Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Potassium Carbonate Anhydrous (584-08-7)
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
jednorazowe
Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją

: Nie sklasyfikowany

11.2. Informacje o innych zagrożeniach
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
krótkotrwałe (ostre)

: Nie sklasyfikowany

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
długotrwałe (przewlekłe)

: Nie sklasyfikowany

Potassium Carbonate Anhydrous (584-08-7)
LC50 - Ryby [1]

68 mg/l

EC50 - Skorupiaki [1]

430 mg/l

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb

33

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków

120

Potassium Hydroxide (1310-58-3)
LC50 - Ryby [1]

50 – 165 mg/l

EC50 - Skorupiaki [1]

30 – 1000 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
MIDA MEMCARE BUFFER
Wyniki oceny właściwości PBT

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT / vPvB

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące usuwania
produktu/opakowania

: Unikać uwolnienia do środowiska. Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z
lokalnymi/krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z ADR / IMDG

ADR

IMDG

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1814

2021-03-18 (Data weryfikacji)
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14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
WODOROTLENEK
POTASU, ROZTWÓR

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

Opis dokumentu przewozowego
UN 1814
WODOROTLENEK
POTASU, ROZTWÓR, 8,
III, (E)

UN 1814 POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, III

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
8

8

14.4. Grupa pakowania
III

III

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla
środowiska : Nie

Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie
Zanieczyszczenia morskie : Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Kod klasyfikacyjny (ADR)

: C5

Ilości ograniczone (ADR)

: 5l

Instrukcje pakowania (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Przepisy dotyczące pakowania razem (ADR)

: MP19

Instrukcje dla cystern przenośnych i kontenerów do
przewozu luzem (ADR)

: T4

Przepisy szczególne dla cystern przenośnych i
kontenerów do przewozu luzem (ADR)

: TP1

Kod cysterny (ADR)

: L4BN

Pojazd do przewozu cystern

: AT

Kategoria transportowa (ADR)

:3

Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Sztuki
przesyłki

: V12

Numer rozpoznawczy zagrożenia

: 80

Pomarańczowe tabliczki

:

Kod Tunnel

:E

transport morski
Przepisy szczególne (IMDG)

: 223

Ograniczone ilości (IMDG)

:5L

Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG)

: P001, LP01

Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)

: IBC03

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE
Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH
2021-03-18 (Data weryfikacji)
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Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu
trwałych zanieczyszczeń organicznych
15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Oznaki zmian:
Sekcja

Pozycja zmieniona

Modyfikacja

Zastępuje

Dodano

Data weryfikacji

Dodano

Wyświetl dodatkowe adresy SDS
EU

Dodano

Format karty SDS UE

Dodano

Rodzaj produktu

Dodano

1.1

Nazwa

Dodano

1.1

kod

Dodano

1.2

Zastosowanie
substancji/mieszaniny

Dodano

1.2

Kategoria głównego zastosowania Dodano

1.2

Szczegóły dot. zastosowań
przemysłowych/profesjonalnych

Dodano

3

Skład/informacja o składnikach

Zmodyfikowano

4.2

Kontakt ze skórą

Dodano

4.2

Narażenie drogą oddechową

Dodano

4.2

Połknięcie

Dodano

4.2

Kontakt z oczami

Dodano

5.1

Odpowiednie środki gaśnicze

Zmodyfikowano

6.3

Zapobieganie rozprzestrzenianiu
się skażenia

Zmodyfikowano

7.1

Zalecenia dotyczące higieny

Dodano

7.3

Szczególne zastosowanie
końcowe

Dodano

9.1

Zapach

Zmodyfikowano

Uwagi

Źródła danych

: 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.

Inne informacje

: Żadne(a).

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Acute Tox. 3 (Oral)

Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Eye Irrit. 2

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Met. Corr. 1

Substancje powodujące korozję metali, kategoria 1

Skin Corr. 1A

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1A

Skin Corr. 1B

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1B

Skin Irrit. 2

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2

2021-03-18 (Data weryfikacji)
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STOT SE 3

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na
drogi oddechowe

H290

Może powodować korozję metali.

H301

Działa toksycznie po połknięciu.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315

Działa drażniąco na skórę.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:
Met. Corr. 1

H290

Metoda obliczeniowa

Skin Corr. 1A

H314

Metoda obliczeniowa

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS), EU
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.

2021-03-18 (Data weryfikacji)
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