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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 28.10.2019

Numer wersji 30

Aktualizacja: 18.10.2019

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiĊbiorstwa
· 1.1 Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: PROTEGOL

UR Coating 32-60 comp. B

· Numer artykułu: 206205-11
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· Zastosowanie substancji / preparatu Lakier poliuretanowy
· Zastosowania odradzane
Ograniczenie mocy rozporzdzenia 1907/2006 (REACH), Załcznik XVII
· 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:
TIB Chemicals AG
Muelheimer Str. 16-22
D-68219 Mannheim /Germany
Tel.: +49 621 8901-700
· Komórka udzielaj ca informacji:
PRODUKTSERVICE
e-mail: produktservice@tib-chemicals.com
Mo−Fr 9−15 h: Tel.: +49(0)621 8901 710
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tel.: +49 (0) 621 8901 700 (TIB Chemicals AG, 24 h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroĪeĔ
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008


~
d

GHS08 zagroenie dla zdrowia

Resp. Sens. 1 H334 Moe powodowa objawy alergii lub astmy lub trudnoci w
oddychaniu w nastpstwie wdychania.
Carc. 2
H351 Podejrzewa si, e powoduje raka. Droga naraenia: wdychanie.
STOT RE 2
H373 Moe powodowa uszkodzenie dróg oddechowych poprzez
długotrwałe lub powtarzane naraenie. Droga naraenia:
wdychanie.


~
d

GHS07

Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2

H332 Działa szkodliwie w nastpstwie wdychania.
H315 Działa dranico na skór.
H319 Działa dranico na oczy.

(cig dalszy na stronie 2)
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Skin Sens. 1
STOT SE 3

H317 Moe powodowa reakcj alergiczn skóry.
H335 Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy okrelaj ce rodzaj zagroenia

d
~
d

~
GHS07 GHS08

· Hasło ostrzegawcze Niebezpiecze stwo
· Składniki okrelaj ce niebezpiecze stwo do etykietowania:
4,4'-diphenylmethanediisocyanate, isomere, homologe and mixtures
tiocyjaniany
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with alpha-hydro-omegahydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl))
diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
· Zwroty wskazuj ce rodzaj zagroenia
H332 Działa szkodliwie w nastpstwie wdychania.
H315 Działa dranico na skór.
H319 Działa dranico na oczy.
H334 Moe powodowa objawy alergii lub astmy lub trudnoci w oddychaniu w
nastpstwie wdychania.
H317 Moe powodowa reakcj alergiczn skóry.
H351 Podejrzewa si, e powoduje raka. Droga naraenia: wdychanie.
H335 Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.
H373 Moe powodowa uszkodzenie dróg oddechowych poprzez długotrwałe lub
powtarzane naraenie. Droga naraenia: wdychanie.
· Zwroty wskazuj ce rodki ostronoci
P260
Nie wdycha pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280
Stosowa rkawice ochronne/odzie ochronn/ochron oczu/
ochron twarzy/ochron słuchu.
P284
[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosowa indywidualne
rodki ochrony dróg oddechowych.
P304+P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi lub wynie poszkodowanego na wiee powietrze i
zapewni mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostronie płuka wod
przez kilka minut. Wyj soczewki kontaktowe, jeeli s i mona je
łatwo usun. Nadal płuka.
P312
W przypadku złego samopoczucia skontaktowa si z O RODKIEM
ZATRU /lekarzem.
P342+P311
W przypadku wystpienia objawów ze strony układu oddechowego:
Skontaktowa si z O RODKIEM ZATRU / lekarzem.

(cig dalszy na stronie 3)
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Przechowywa pod zamkniciem.
Zawarto / pojemnik usuwa zgodnie z przepisami miejscowymi /
regionalnymi / narodowymi / midzynarodowymi.

· Dane dodatkowe:
Zawiera izocyjaniany. Moe powodowa wystpienie reakcji alergicznej.
· 2.3 Inne zagroenia
· Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadajcy si do zastosowania.
· vPvB: Nie nadajcy si do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z niej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:
CAS: 9016-87-9
4,4'-diphenylmethanediisocyanate, isomere,
50-75%
Numer WE: 618-498-9
homologe and mixtures
Numer indeksu: 615-005-00-9 
 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT

RE 2, H373; 
 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335
CAS: 101-68-8
tiocyjaniany
20-50%
EINECS: 202-966-0
 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT


Numer indeksu: 615-005-00-9 RE 2, H373; 
 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335
CAS: 53862-89-8
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene
15-25%
Numer WE: 670-234-1
ester, polymer with alpha-hydro-omegahydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl))
 Resp. Sens. 1, H334; 


 Acute Tox. 4,

H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 5873-54-1
diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
<2,5%
EINECS: 227-534-9
 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT


Numer indeksu: 615-005-00-9 RE 2, H373; 
 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335
· Wskazówki dodatkowe:
Pełna tre przytoczonych wskazówek dotyczcych zagroe znajduje si w rozdziale
16.
PL
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SEKCJA 4: ĝrodki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne:
Odzie zanieczyszczon produktem naley niezwłocznie usun.
Mask ochronn zdj dopiero po usuniciu odziey zanieczyszczonej.
W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku zastosowa sztuczne
oddychanie.
· Po wdychaniu:
W przypadku utraty przytomnoci ułoenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
· Po stycznoci ze skór :
Natychmiast zmy wod i mydłem i dobrze spłuka.
Natychmiast zmy wod.
W przypadku trwałego podranienia skóry zgłosi si do lekarza.
· Po stycznoci z okiem:
Płuka oczy z otwart powiek przez kilka minut pod biec wod. W przypadku
utrzymujcej si dolegliwoci zasign porady lekarza.
· Po przełkniciu: Przy trwałych dolegliwociach porozumie si z lekarzem.
· 4.2 Najwaniejsze ostre i opónione objawy oraz skutki naraenia
Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczególnego postpowania z poszkodowanym
Brak dostpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: PostĊpowanie w przypadku poĪaru
· 5.1 rodki ganicze
· Przydatne rodki ganicze:
CO2, proszek ganiczy lub strumie wody. Wikszy poar zwalcza strumieniem wody
lub pian odporn na alkohol.
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa do otoczenia.
· 5.2 Szczególne zagroenia zwi zane z substancj lub mieszanin
Przy ogrzewaniu lub w wypadku poaru moliwe jest tworzenie si trujcych gazów.
Tlenek wgla (CO)
Tlenki azotu (NOx)
Przy ogrzewaniu lub w wypadku poaru tworzenie si trujcych gazów.
· 5.3 Informacje dla stray poarnej
· Specjalne wyposaenie ochronne: Załoy urzdzenie ochrony dróg oddechowych.

SEKCJA 6: PostĊpowanie w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do Ğrodowiska
· 6.1 Indywidualne rodki ostronoci, wyposaenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
Nosi osobist odzie ochronn.

(cig dalszy na stronie 5)
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Załoy urzdzenie ochrony dróg oddechowych.
· 6.2 rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska:
Nie dopuci do przedostania si do podłoa /ziemi.
· 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si skaenia i słu ce do
usuwania skaenia:
Zebra za pomoc materiału wicego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał
wicy kwasy, materiał wicy uniwersalny, trociny).
Materiał skaony usun jako odpad wg punktu 13.
Zadba o wystarczajce przewietrzenie.
· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposaenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: PostĊpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
· 7.1 rodki ostronoci dotycz ce bezpiecznego postpowania
Składowa w dobrze zamknitych beczkach chłodnych i suchych.
Zadba o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zbiorniki otwiera i obchodzi si z nimi ostronie.
Unika rozpylania.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpoarowej i przeciwwybuchowej:
Mie w pogotowiu przyrzdy do ochrony dróg oddechowych.
· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce
wszelkich wzajemnych niezgodnoci
· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszcze składowych i zbiorników:
Brak szczególnych wymaga .
· Wskazówki odnonie wspólnego składowania: Nie konieczne.
· Dalsze wskazówki odnonie warunków składowania:
Zbiornik trzyma szczelnie zamknity.
· Klasa składowania: Klasa składowania 10-13
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe
Brak dostpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraĪenia/Ğrodki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz dze technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

(cig dalszy na stronie 6)
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· 8.1 Parametry dotycz ce kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartociami granicznymi zalenymi od miejsca
pracy:
101-68-8 tiocyjaniany
NDS (PL) NDSCh: 0,09 mg/m3
NDS: 0,03 mg/m3
5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
NDS (PL) NDSCh: 0,09 mg/m3
NDS: 0,03 mg/m3
· Wartoci DNEL
101-68-8 tiocyjaniany
Ustne
Consumer: acute systemic effects
Skórne
Consumer: acute local effects
Consumer: acute systemic effects
Worker: acute local effect
Worker: acute systemic effects
Wdechowe Consumer: long-term local effects
Consumer: long-term systemic
effects
Consumer: acute local effects
Consumer: acute systemic effects
Worker: long-term local effects
Worker: long-term systemic effects
Worker: acute systemic effects
5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
Ustne
Consumer: acute systemic effects
Skórne
Consumer: acute local effects
Consumer: acute systemic effects
Worker: acute local effect
Worker: acute systemic effects
Wdechowe Consumer: long-term local effects
Consumer: long-term systemic
effects
Consumer: acute local effects
Consumer: acute systemic effects
Worker: long-term local effects
Worker: long-term systemic effects
Worker: acute local effect
Worker: acute systemic effects

20 mg/kg bw/d (human (calculated))
17,2 mg/cm2 (human (calculated))
25 mg/kg bw/d (human (calculated))
28,7 mg/cm2 (human (calculated))
50 mg/kg bw/d (human (calculated))
0,025 mg/m3 (human (calculated))
0,025 mg/m3 (human (calculated))
0,05 mg/m3 (human (calculated))
0,05 mg/m3 (human (calculated))
0,05 mg/m3 (human (calculated))
0,05 mg/m3 (human (calculated))
0,1 mg/m3 (human (calculated))
20 mg/kg bw/d (human (calculated))
17,2 mg/cm2 (human (calculated))
25 mg/kg bw/d (human (calculated))
28,7 mg/cm2 (human (calculated))
50 mg/kg bw/d (human (calculated))
0,025 mg/m3 (human (calculated))
0,025 mg/m3 (human (calculated))
0,05 mg/m3 (human (calculated))
0,05 mg/m3 (human (calculated))
0,05 mg/m3 (human (calculated))
0,05 mg/m3 (human (calculated))
0,1 mg/m3 (human (calculated))
0,1 mg/m3 (human (calculated))

(cig dalszy na stronie 7)
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· Wartoci PNEC
101-68-8 tiocyjaniany
Freshwater ecosystem: Freshwater
1.000 g/l (Freshwater organisms)
organisms
Marine ecosystem: Marine water
100 g/l (Marine water organisms)
organisms
Sewage treatment plant (STP):
1 mg/l (Microorganisms)
Microorganisms
Terrestrial ecosystem: Agricultural soil
1 mg/kg soil dw (Agricultural soil
organisms
organisms)
· Wskazówki dodatkowe: Podstaw były aktualnie obowizujce wykazy.

· 8.2 Kontrola naraenia
· Osobiste wyposaenie ochronne:
· Ogólne rodki ochrony i higieny:
Trzyma z dala od rodków spoywczych napojów i pasz.
Zabrudzon, nasczon odzie natychmiast zdj.
My rce przed przerw i przed ko cem pracy.
Oddzielne przechowywanie odziey ochronnej.
Unika stycznoci z oczami i skór.
· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obcienia urzdzenie filtrujce do
oddychania; w przypadku intensywnej lub dłuszej ekspozycji zastosowa urzdzenie do
ochrony dróg oddechowych niezalene od powietrza otoczenia.
· Ochrona r k:
Rkawice ochronne
Materiał, z którego wykonane s rkawice musi by nieprzepuszczalny i odporny na
działanie produktu / substancji / preparatu.
Wybór materiału na rkawice ochronne przy uwzgldnieniu czasów przebicia, szybkoci
przenikania i degradacji.
· Materiał, z którego wykonane s rkawice
Wybór odpowiednich rkawic nie zaley tylko od materiału, lecz take od innych cech
jakociowych i zmienia si od producenta do producenta. Poniewa produkt jest
preparatem składajcym si z kilku substancji, to odpornoci materiałów, z których
wykonano rkawice nie mona wczeniej wyliczy i dlatego te musi by ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s rkawice
Od producenta rkawic naley uzyska informacj na temat dokładnego czasu przebicia
i go przestrzega.
· Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamknite
· Ochrona ciała: Robocza odzie ochronna
PL
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SEKCJA 9: WłaĞciwoĞci fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych właciwoci fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygl d:
Forma:
Płynny
Kolor:
Brzowy
· Zapach:
Ziemski, stchły
· Próg zapachu:
Nieokrelone.
· Warto pH:

Nieokrelone.

· Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnicia: Nie jest okrelony.
Pocz tkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia:
Nie jest okrelony.
· Temperatura zapłonu:

>100 °C

· Palno (ciała stałego, gazu):

Nie nadajcy si do zastosowania.

· Temperatura palenia si:

400 °C

· Temperatura rozkładu:

Nieokrelone.

· Temperatura samozapłonu:

Produkt nie jest samozapalny.

· Właciwoci wybuchowe:

Produkt nie jest grozi wybuchem.

· Granice niebezpiecze stwa wybuchu:
Dolna:
Nieokrelone.
Górna:
Nieokrelone.
· Prno par:

Nieokrelone.

· Gsto w 20 °C:

1,2 g/cm3

· Gsto wzgldna

Nieokrelone.
Nieokrelone.

· Gsto par
· Szybko parowania

Nieokrelone.
Nieokrelone.

· Rozpuszczalno w/ mieszalno z
Woda:

Reaguje z wod i tworzy CO2

· Współczynnik podziału: n-oktanol/
woda:

Nieokrelone.

· Lepko:
Dynamiczna w 20 °C:
Kinetyczna:

800 mPas
Nieokrelone.
(cig dalszy na stronie 9)
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· Zawarto rozpuszczalników:
Zawarto ciał stałych:
· 9.2 Inne informacje

*

0,0 %
Brak dostpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: StabilnoĞü i reaktywnoĞü
· 10.1 Reaktywno Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 10.2 Stabilno chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których naley unika:
Dla uniknicia rozkładu termicznego - nie przegrzewa.
Temperatury > 200 ° C
· 10.3 Moliwo wystpowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje Egzotermicznie z Aminami i Alkoholem
Reaguje z wod tworzc dwutlenek wgla. W zamknitych pojemnikach wytwarza
cinienie - ryzyko pknicia!
· 10.4 Warunki, których naley unika Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Tlenek wgla i dwutlenek wgla
Tlenki azotu (NOx)
Cyjanowodór (kwas cyjanowodorowy)
Izocyjaniany
· Dalsze dane:
Dwuskładnikowe-tworzywo reaktywne. Ze Składnikiem B zreagowany Produkt prowadzi
do wysoko molekularnego zwizku i jest obszernie mało reaktywny.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
· Toksyczno ostra
Działa szkodliwie w nastpstwie wdychania.
· Istotne sklasyfikowane wartoci LD/LC50:
9016-87-9 4,4'-diphenylmethanediisocyanate, isomere, homologe and mixtures
Ustne
LD50
>15.000 mg/kg (rat)
Skórne
LD50
>9.400 mg/kg (rabbit) (Acute Dermal Toxicity)
Wdechowe LC50/4 h 0,31 mg/l (rat) (Acute Inhalation Toxicity)
101-68-8 tiocyjaniany
Ustne
LD50
>5.000 mg/kg (rat)
Skórne
LD50
>5.000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50/4 h 0,49 mg/l (rat)

(cig dalszy na stronie 10)
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5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
Ustne
LD50
>2.000 mg/kg (rat)
Skórne
LD50
>9.400 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50/4 h 0,387 mg/l (rat)
· Pierwotne działanie drani ce: Działanie Gatunek Metoda:
· Działanie r ce/drani ce na skór
Działa dranico na skór.
· Powane uszkodzenie oczu/działanie drani ce na oczy
Działa dranico na oczy.
· Działanie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór
Moe powodowa objawy alergii lub astmy lub trudnoci w oddychaniu w nastpstwie
wdychania.
Moe powodowa reakcj alergiczn skóry.
· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczo
(CMR)
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Rakotwórczo
Podejrzewa si, e powoduje raka. Droga naraenia: wdychanie.
· Szkodliwe działanie na rozrodczo
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – naraenie jednorazowe
Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.
· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – naraenie powtarzane
Moe powodowa uszkodzenie dróg oddechowych poprzez długotrwałe lub powtarzane
naraenie. Droga naraenia: wdychanie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.1 Toksyczno
· Toksyczno wodna:
9016-87-9 4,4'-diphenylmethanediisocyanate, isomere, homologe and mixtures
EC50/24 h >1.000 mg/l (Daphnia magna (water flea)) (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
LC50/96 h >1.000 mg/l (Danio rerio (zebrafish)) (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50/3 h >100 mg/l (activated sludge) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
101-68-8 tiocyjaniany
EC50/48 h >1.000 mg/l (Daphnia magna (water flea))
LC50/96 h >1.000 mg/l (Brachydanio rerio (zebrafish))

(cig dalszy na stronie 11)
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5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
NOEC/21d >10 mg/l (Daphnia magna (water flea)) (Daphnia sp. Acute Immobilisation
Test)
EC50/24 h >1.000 mg/l (Daphnia magna (water flea)) (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)
LC50/96 h >1.000 mg/l (Danio rerio (zebrafish)) (Fish, Acute Toxicity Test)
EC50/3 h >100 mg/l (activated sludge) (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
· Toksyczno naziemna:
5873-54-1 diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
NOEC >1.000 mg/kg soil dw (Avenia sativa (Hafer)) (Terrestrial Plant Test: Seedling
Emergence)
Time of exposure 14 days
>1.000 mg/kg soil dw (Eisenia fetida (Regenwürmer)) (OECD 207)
Time of exposure 14 days
>1.000 mg/kg soil dw (Lactuca sativa (Kopfsalat)) (Terrestrial Plant Test:
Seedling Emergence)
Time of exposure 14 days
· 12.2 Trwało i zdolno do rozkładu Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno do bioakumulacji Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno w glebie Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
Nie dopuci do przedostania si w stanie nierozcie czonym lub w duych ilociach do
wód gruntowych, wód powierzchniowych bd do kanalizacji.
· 12.5 Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadajcy si do zastosowania.
· vPvB: Nie nadajcy si do zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: PostĊpowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie: Musi podlega specjalnej obróbce zgodnej z urzdowymi przepisami.
· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowizujcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
· 14.1 Numer UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA

brak
(cig dalszy na stronie 12)
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· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
brak
· 14.3 Klasa(-y) zagroenia w transporcie
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa

brak

· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA

brak

· 14.5 Zagroenia dla rodowiska:
· Zanieczyszczenia morskie:

Nie

· 14.6 Szczególne rodki ostronoci dla
uytkowników
Nie nadajcy si do zastosowania.
· 14.7 Transport luzem zgodnie z
zał cznikiem II do konwencji MARPOL i
kodeksem IBC
Nie nadajcy si do zastosowania.
· Transport/ dalsze informacje:

Nie przedstawia zagroenia w znaczeniu
powyszych zarzdze .

· UN "Model Regulation":

brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
· Przepisy UE
· rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zał cznika XIV Nie dotyczy.
· Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zał cznika XVII
Ograniczenia musz by przestrzegane przez:
Substancje lub mieszaniny płynne, zaklasyfikowane jako niebezpieczne (nr 3)
Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI) (nr 56)
· Rady 2012/18/UE
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁCZNIK I
aden ze składników nie znajduje si na licie
· Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁCZNIK XVII
Warunki ograniczenia: 3, 56a, 56b
· Przepisy poszczególnych krajów:
Klasa udział w %
I

81,2
(cig dalszy na stronie 13)
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· Klasa zagroenia wód:
Klasa szkodliwoci dla wody 1 (klasyfikacja własna): w ograniczonym stopniu szkodliwy
dla wody
· Ocena bezpiecze stwa chemicznego:
Ocena Bezpiecze stwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opieraj si na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okrelaj jednak w sposób
ostateczny właciwoci produkcyjnych i nie mog by uzasadnieniem prawomocnych
umów.
· Odnone zwroty
H315 Działa dranico na skór.
H317 Moe powodowa reakcj alergiczn skóry.
H319 Działa dranico na oczy.
H332 Działa szkodliwie w nastpstwie wdychania.
H334 Moe powodowa objawy alergii lub astmy lub trudnoci w oddychaniu w
nastpstwie wdychania.
H335 Moe powodowa podranienie dróg oddechowych.
H351 Podejrzewa si, e powoduje raka. Droga naraenia: wdychanie.
H373 Moe powodowa uszkodzenie dróg oddechowych poprzez długotrwałe lub
powtarzane naraenie. Droga naraenia: wdychanie.
· Skróty i akronimy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toksyczno ostra – Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Działanie rce/dranice na skór – Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powane uszkodzenie oczu/działanie dranice na oczy – Kategoria 2
Resp. Sens. 1: Działanie uczulajce na drogi oddechowe – Kategoria 1
Skin Sens. 1: Działanie uczulajce na skór – Kategoria 1
Carc. 2: Rakotwórczo – Kategoria 2
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narzdy docelowe (naraenie jednorazowe) – Kategoria 3
STOT RE 2: Działanie toksyczne na narzdy docelowe (powtarzane naraenie) – Kategoria 2

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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