Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej JAGO-PRO Sp. z o.o. w Jaworznie
1. Oznaczenie prowadzącego zakład.
Prowadzącym Zakład Zwiększonego Ryzyka JAGO-PRO Sp. z o.o. w Jaworznie
jest Zarząd w składzie zgodnym z rejestrem przedsiębiorców, z siedzibą:





43 -600 Jaworzno, ul. Szczakowska 35
telefon: +48 32 614 30 50 ; fax: + 48 32 614 30 51
e-mail: jago@jagopro-aerosol.pl
strona internetowa: www.jagopro-aerosol.pl

Adres zakładu:






JAGO-PRO Sp. z o.o.
ul. Szczakowska 352
43-600 Jaworzno
woj. śląskie
Kierującym Spółką JAGO-PRO jest Zarząd w składzie:
Jerzy Zamarlik – Prezes Zarządu
Joanna Jaśko – Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania
awariom.
Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym,
Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 POŚ
i przekazał program zapobiegania awariom do Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Jaworznie ul. Krakowska 22 oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
3. Opis działalności zakładu.
JAGO-PRO Sp. z o.o. w Jaworznie prowadzi działalność w gałęzi przemysłu
określanej jako „projektowanie, wdrażanie i produkcja wyrobów kosmetycznych
i chemii gospodarczej w aplikacjach aerozolowych i innych”.
Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):
 2059Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana – PKD z 2007 r.
 2466Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
nie sklasyfikowana - PKD z 2004r.
Proces technologiczny
Profil produkcyjny zakładu Jago-Pro obejmuje projektowanie, wdrażanie i produkcję
wyrobów kosmetycznych oraz chemii gospodarczej w aerozolach i innych
opakowaniach. Aerozole kosmetyczne i inne wyroby chemii gospodarczej tj:
dezodoranty, lakiery i pianki do włosów, żele do golenia i depilacji, preparaty
samochodowe i owadobójcze oraz odświeżacze powietrza produkowane są na bazie
gazów palnych: propan – butan, n-butan, izobutan, izopentan, dimetyloeter (DME).

Proces produkcji aerozoli i innych wyrobów odbywa się na kilku liniach produkcyjnych
zlokalizowanych w hali produkcyjnej oznaczonej jako obiekt B-1, stosownie do
zapotrzebowania rynku.
4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku.
Zakład został zakwalifikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z
2016 r. poz. 138) do kategorii zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej ze względu na dużą ilość substancji
niebezpiecznych magazynowanych ciekłych gazów skroplonych takich jak: propan butan (w postaci: propan-butan, n-butan, izobutan), izopentan, DME (w zbiornikach)
w ilości powyżej progu 50 Mg.
Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu
zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej są dostępne w formie załączników poniżej .
5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa
w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi
organami Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, bądź awarii noszących
znamiona tzw. poważnej awarii przemysłowej, Prowadzący Zakład natychmiastowo
zawiadamia o tym fakcie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworznie, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Katowicach.
Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi
i środowiska jest ustalenie działań organizacyjnych, technicznych i porządkowych,
które muszą być podjęte w czasie stanów awaryjnych, związanych z nadmierną
emisją substancji, gazów do atmosfery.
Przedmiotowe działania realizowane są poprzez:
 stały monitoring zagrożonego terenu dla sprecyzowania poziomu koncentracji
gazu, kierunku przemieszczania się oraz ewentualnej ewakuacji ludzi z rejonu
zagrożenia,
 informowanie innych wydziałów i firm zewnętrznych, które mogą znaleźć się
w strefie zagrożenia oraz mieszkańców,
 zabezpieczenie zagrożonego terenu, aż do całkowitego odparowania par
gazu,
 ścisłą
współpracę Kierownictwa Spółki ze służbami ratowniczymi
i porządkowymi, przy udziale: Pracowników zakładu – działu technicznego
i produkcyjnego, która w zależności od rozwoju sytuacji może uruchomić
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Spółce Jago-Pro.
6. Załączniki - karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

DEMEON D (DME) AEROSOL GRADE
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PRZYGOTOWANIA I FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA
Identyfikator produktu
Eter dimetylowy.
Producent
Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
Stationsstraat 77
PO Box 247
NL-3800 AE Amersfoort
Tel.: +31-334676767
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki substancji
industrialchemicals.sds@akzonobel.com
Telefon awaryjny
AkzoNobel Chemicals-Deventer-NL
T +31 570 679211
F +31 570 679801
Zamierzone użycie
(patrz dodatkowe informacje w odpowiednim scenariuszu narażenia dodanym do niniejszego dokumentu).
Zastosowanie w warunkach przemysłowych i profesjonalnych:
- Formulacja i przepakowywanie (ES2).
- Zastosowanie jako półprodukt i pasza bez ścisłej kontroli (ES3).
- Środek rozszerzający przy wytwarzaniu piany (ES4).
- Przemysłowe i profesjonalne zastosowanie jako propelenty (ES6).
- Środek odtłuszczający i/lub suszący do skór zwierzęcych (ES8).
Zastosowania konsumenckie:.
- Czas trwałości produktów pianowych (ES5).
- Zastosowanie konsumenckie jako propelenty (ES7).
Zastosowania odradzane
- żaden
Data ostatniego wydania / Numer nowelizacji
2011/04/28 / 1.00
Grupa chemiczna
Organiczna substancja jednoskładnikowa.
Numer rejestracyjny REACH
01-2119472128-37-0001.
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Klasyfikacja zgodnie z 67/548/EEC z późniejszymi zmianami (Tabela 3.2 Załącznika VI do zarządzenia (WE) Nr
1272/2008 zawiera zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie).
F+: PRODUKT SKRAJNIE ŁATWOPALNY.
R12: Produkt skrajnie łatwopalny
PBT lub vPvB
nie.

Klasyfikacja GHS
Opis

Stosowalny

Gaz (za)palny

kategoria 1

Gazy pod ciśnieniem

gaz skroplony
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Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

DEMEON D (DME) AEROSOL GRADE
Piktogram(y) (GHS)

Słowo sygnału/Komunikat(y) zagrożenia (GHS)
Kod

Opis

Haslo ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
H220.

Skrajnie łatwopalny gaz.

H280.

Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Instrukcje zapobiegawcze (GHS)
Kod

Opis

P210.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących
powierzchni. Palenie wzbronione.

P377.

W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można
bezpiecznie zahamować wycieku.

P381.

Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.

P403.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410.

Chronić przed światłem słonecznym.

3. SKŁAD/INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADNIKÓW
Ten produkt uważany jest za substancję zgodną z dyrektywami UE
Informacja o składnikach niebezpiecznych
Opis chemiczny
Eter dimetylowy.
Skład / informacja o składnikach
Numer

udział wagowy %

Numer CAS

Nazwa chemiczna

1

99.9

000115-10-6

Eter dimetylowy

Numer

1

Numer
rejestracyj
ny REACH

Numer UE (EC)

Klasyfikacja zgodnie z
1272/2008 z późniejszymi
zmianami

Klasyfikacja zgodnie
z 67/548/EEC z
późniejszymi
zmianami

01-21194
72128-37

204-065-8

Gaz (za)palny

kategoria 1

Gazy pod ciśnieniem

gaz skroplony

H220 H280

4. PIERWSZA POMOC
Symptomy i efekty
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Powoduje odmrożenie.
Opis środków pierwszej pomocy
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Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

DEMEON D (DME) AEROSOL GRADE
Ogólny
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, albo gdy symptomy się nasilają, poszukać pomocy lekarza.
Wdychanie
Przenieść na świeże powietrze, umożliwić odpoczynek w pozycji półleżącej, rozluźnić ubranie. Tlen lub
sztuczne oddychanie, jeśli występują trudności z oddychaniem. Po znacznym napromieniowaniu poszukać
medycznej pomocy.
Skóra
W przypadku odmrożenia: NIE usuwać odzieży, ale najpierw zwilżyć odmrożone części wodą (nigdy nie używać
ciepłej wody!). Wtedy ostrożnie usunąć odzież i poszukać pomocy medycznej.
Oko
Przemyć dokładnie dużą ilością wody. Powieki powinny być odchylone od gałki ocznej, aby zapewnić dokładne
płukanie. Po znacznym napromieniowaniu poszukać medycznej pomocy.
Połknięcie
Raczej nie mogący się pojawić.
Rada dla lekarza
Zaleca się leczenie symptomatyczne.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Środki gaśnicze
proszek.
Nieodpowiednie środki gaśnicze
żadne znane.
Niebezpieczny rozkład / produkty spalania
Żadne niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
Sprzęt ochronny
Używać aparatów oddechowych samodzielnych lub półmasek z doprowadzonym powietrzem.
Inne informacje
Schłodzić zamknięte kontenery wodą.
Niebezpieczeństwo ognia i wybuchu
Opary mogą tworzyć wybuchowe mieszanki z powietrzem.
Opary mogą unosić się do źródła zapłonu i wracać w postaci płomienia.
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Osobiste środki ostrożności
Nosić samodzielny aparat oddechowy.
W sprawie ochrony osobistej patrz Sekcja 8.
Środki ostrożności dotyczące środowiska
Nie dopuścić do odprowadzenia do ścieków czy cieków wodnych.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do czyszczenia skażenia
Odizolować obszar wycieku. Przewietrzyć obszar.
Inne informacje
Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zaplonu - nie palić tytoniu.
7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami i mieszaninami
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Gdy robotnicy spotykają się ze stężeniami powyżej
limitu ekspozycji, to muszą użyć odpowiednich atestowanych aparatów oddechowych.
Zapobieganie pożarowi i wybuchowi
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zaplonu - nie palić tytoniu.
Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
Opary są cięższe od powietrza i mogą rozściełać się wzdłuż podłóg.
Opary mogą unosić się do źródła zapłonu i wracać w postaci płomienia.
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Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

DEMEON D (DME) AEROSOL GRADE
Warunki bezpiecznego przechowywania
Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośrednich promieni
słonecznych.
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Parametry dotyczące kontroli
Zabezpieczyć odpowiednią wentylację.
Używać urządzeń zabezpieczonych przed eksplozją.
Ochrona osobista
Drogi oddechowe
Nie związany z
Ręka
Nosić odpowiednie rękawice ochronne z neoprenu.
Oko
Nosić okulary lub ochronę twarzy.
Skóra i ciało
Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Eter dimetylowy
Srednia wazona w czasie (TWA)

1000 mg/m³

Wartość DNEL

Źródło danych kluczowych: Arkusz danych międzynarodowej unii IUCLID 5:
DNEL dla pracownika - narażenie przewlekłe przez wdychanie, ogólnoustroj
owe (mg/m3) : 1894
DNEL dla populacji ogólnej - narażenie przewlekłe przez wdychanie,
ogólnoustrojowe (mg/m3) : 471

Wartość PNEC

Źródło danych kluczowych: Arkusz danych międzynarodowej unii IUCLID 5:
PNEC woda słodka (mg/l) : 0.155
PNEC woda morska (mg/l) : 0.016
PNEC okresowe uwalnianie (mg/l) : 1.549
PNEC oczyszczalnia ścieków (mg/l) : 160
PNEC woda słodka osadowa (mg/kg) : 0.681
PNEC woda morska osadowa (mg/kg) : 0.069
PNEC gleba (mg/kg) : 0.045

Środki zarządzania ryzykiem dla
środowiska

Dla specjalnych zidentyfikowanych zastosowań: patrz odpowiednie
scenariusze narażenia w aneksach.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Wygląd
gaz skroplony (25 °C).
Kolor
bezbarwny
Zapach
prawie bez zapachu.
Temperatura wrzenia/zakres
-24.8 °C .
Punkt topnienia/punkt krzepnięcia
Substancja to gaz (ok -141 °C.).
Temperatura zapłonu
Substancja to gaz
Metoda oznaczania temperatury zapłonu
ASHRAE Metoda, Nowelizacja ASTM-E681.
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DEMEON D (DME) AEROSOL GRADE
Łatwopalność
Produkt skrajnie łatwopalny
3.3 - 26.2 Objętość % w powietrzu.
Własności wybuchowe
żaden.
Własności utleniające
żaden.
Prężność pary
510 kPa (20 °C).
1140 kPa (50 °C).

Gęstość
0.669 g/cm3 (gaz skroplony).
Gęstość nasypowa
nie mający zastosowania
Rozpuszczalność w wodzie
45600 mg/l przy 25°C i 760 torr (dla gaz skroplon y w in closed systems)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach
Rozpuszczalny w: metanol, etanol, Isopropanol, węglowodory chlorowane, toluene.
wartość pH
nie związany z.
Stała podziału n-octanol/woda
Log Kow = 0.07, pH 7 (25 °C.).
Względna gęstość oparów (powietrze=1)
1,59
Lepkość
Nie mający zastosowania.
Zawartość tlenu aktywnego
Substancja nie zawiera grup utleniających i wszystkie atomy tlenu są związane bezpośrednio z atomami węgla.
Zawartość nadtlenku
żaden.
Temperatura samozapłonu
226°C, Metoda A15 (DuPont-18691-388).
Limity wybuchu
Produkt skrajnie łatwopalny.
3.3 - 26.2 Objętość % w powietrzu.
Przewodność właściwa
Nie związany z.
Lotna %
Nie mający zastosowania.
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Unikać następujących warunków
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zaplonu - nie palić tytoniu.
Unikać kontaktu z Powietrze / O2 ( Formowanie nadtlenki).
Stabilność chemiczna
Stabilne w warunkach zalecanych dla przechowywania i przenoszenia (patrz sekcja 7).
Materiały niezgodne (niemieszalne)
Chlor, Powietrze, kwas solny (HCl), O2, HF, N2O, silne środki utleniające guma, KEL-F, Viton.
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DEMEON D (DME) AEROSOL GRADE
Niebezpieczne produkty rozkładu
Dwutlenek węgla i Carbon monoxide (CO) may form, especially at elevated temperatures.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Źródło danych kluczowych: Arkusz danych międzynarodowej unii IUCLID 5: lub CSR.
Eter dimetylowy
Ostra toksyczność
Ustny LD50
Substancja to gaz, nie mający zastosowania.
Skórny LD50
Substancja to gaz, nie mający zastosowania.
Wdychanie LC50
Szczur: LC50 4 godziny: 30918 mg/m³ (164000 ppm (142000-103000 95% Chlor)) (Nie przestrzegano
wytycznych , brak danych na temat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej).
Podsumowanie informacji toksykologicznych
Substancja jest gazem o dość niskiej toksyczności. Podczas badań toksyczności ostrej lub oddechowej nie
obserwowano oddziaływań miejscowych.
NOAEC przewlekłej, powtarzanej toksyczności oddechowej dla oddziaływań układowych wynosi 2,5% (47106
mg/m3), nie obserwowano znaczących oddziaływań związanych z badaną substancją. Substancja nie jest
klasyfikowana.
Dzialanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
STOT - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
STOT - powtarzane narazenie
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Substancja to gaz, nie mający zastosowania.
Podrażnienie
Skóra
Substancja w gaz skroplony może powodować odmrożenia.
Oko
Substancja to gaz, nie mający zastosowania.
Drogi oddechowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione. (W teście ostrej/powtarzanej toksyczności
wdechowej u szczurów nie obserwowano działań niepożądanych na drogi oddechowe, co usprawiedliwia
klasyfikację DME jako produktu drażniącego drogi oddechowe).
Uczulenie
Substancja to gaz, nie mający zastosowania.
Genotoksyczność
in vitro: Test Amesa Negatywny. OECD 471, Dobra Praktyka Laboratoryjna. aberracje chromosomalne:
Negatywny. OECD 473, Dobra Praktyka Laboratoryjna.
in vivo: Drosophila SLRL: Negatywny. OECD 477, Nie Dobra Praktyka Laboratoryjna. Nie mutageniczny.
Chroniczna toksyczność / Rakotwórczość
Ustny:
Substancja to gaz, nie mający zastosowania
inhalacja:
NOAEC (No Observed Adverse Effect Concentration - Stężenie, przy którym nie obserwuje się działań
niepożądanych) Jest 47106 mg/m³ dla szczury, 2 lata, 6 godzin/dni, 5 dni/tydzień. Objawy: Nie obserwowano
istotnych oddziaływań związanych z substancją. zbliżone do OECD 452, Dobra Praktyka Laboratoryjna.
Toksyczność reprodukcyjna:
NOAEC (No Observed Adverse Effect Concentration - Stężenie, przy którym nie obserwuje się działań
niepożądanych) Jest 47106 mg/m³ dla szczury, 2-lata, 6 godzin/dni, 5 dni/tydzień. Objawy: Nie obserwowano
istotnych oddziaływań związanych z substancją. zbliżone do OECD 452, Dobra Praktyka Laboratoryjna.
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Test neurotoksyczności:
Brak dostępnych swoistych informacji.

Inne informacje toksykologiczne
Chroniczna toksyczność:
Rakotwórczość: NOAEC (No Observed Adverse Effect Concentration - Stężenie, przy którym nie obserwuje się
działań niepożądanych) Jest 47106 mg/m³ dla szczury, 2-lata, 6 godzin/dni, 5 dni/tydzień. Objawy: Nie
obserwowano istotnych oddziaływań związanych z substancją. zbliżone do OECD 452, Dobra Praktyka
Laboratoryjna. Nie rakotwórczy.
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Źródło danych kluczowych: Arkusz danych międzynarodowej unii IUCLID 5: lub CSR.
Eter dimetylowy
Ekotoksyczność
Ecotoxicological information
Zgodnie z kolumną 2 oświadczenia adaptacji aneksu IX REACH, punkt 9.4.3., nie ma konieczności
przeprowadzenia tego badania ponieważ substancja jest gazem o niskiej wartości log Kow, wysokiej prężności
pary i ograniczonym lub braku potencjału bezpośredniego i pośredniego narażenia przedziału glebowego.
ryba
Toksyczność ostra - Poecilia reticulate, woda słodka, półstatycznie, 96-godz. LC50 >4,1 g/L (NEN 6504);
Toksyczność przewlekła - zgodnie z kolumną 2 oświadczenia adaptacji aneksu IX REACH, punkt 9.1.6., nie ma
konieczności przeprowadzenia tego badania ponieważ substancja jest gazem o niskiej wartości log Kow,
wysokiej prężności pary i ograniczonym lub braku potencjału długotrwałego narażenia przewlekłego ryb.
daphnia
Toksyczność ostra wobec bezkręgowców (Daphnia magna) była badana zgodnie z normą NEN 6501. Wyniki
wskazują, że 48-godz. EC50 >4,4 g/l. 48-godz. EC50 755,5 mg/l obliczono dla Daphnia magna za pomocą
programu ECOSAR v.1.00. Te dane wskazują, że badana substancja ma niski stopień toksyczności wobec
bezkręgowców.
algae
zielony algae, QSAR, 96-h (= godz.) EC0 154.9 mg/l (ECOSAR v1.00)
bakteria
Pseudomonas putida, woda słodka, Statyczny, EC10 >1600 mg/l (Van Ginkel, 1989).
Mobilność w glebie
W warunkach środowiskowych badana substancja jest gazem. W przypadku uwolnienia do środowiska
substancja przenika niemal w całości do atmosfery ze względu na wysoką prężność pary (513291 Pa) i stałą
prawa Henry'ego (518,6 Pa m3/mol). Ponadto jej niskie wartości log Kow (0,07) i Koc (7,8 l/kg) wskazują, że
substancja nie wiąże się i nie przenika do gleby lub osadów.
PBT lub vPvB
nie.
Los
Degradacja Abiotyczny
Prognozuje się, że badana substancja będzie stabilna hydrolitycznie we wszystkich warunkach
środowiskowych, jednak w atmosferze ulega szybkiej degradacji (okres życia = 5,1 dnia). W warunkach
środowiskowych badana substancja jest gazem, ma wysoką prężność pary (513291 Pa), stałą prawa Henry'ego
(518,6 Pa m3/mol) i niskie wartości log Kow (0,07) oraz Koc (7,8 l/kg), w konsekwencji jedynym istotnym
środowiskowo przedziałem jest powietrze.
Degradacja Biotyczny
5 % Degradacja po 28 dni (OECD 301D). Nie ulega łatwo biodegradacji.
Bioakumulacja
Substancja ma wysoką prężność pary i stałą prawa Henry'ego oraz niskie wartości log Kow <3,0) i Koc substancja wykorzystuje te limity do bezpośredniej i pośredniej ekspozycji organizmów wodnych i
zamieszkałych w osadach. W konsekwencji można oczekiwać, że substancja ma niski potencjał bioakumulacji
w organizmach wodnych i zamieszkałych w osadach
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Inne informacje
nie mający zastosowania.
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Produkt
Proszę się powoływać na wasz przemysł specyficzny w Europejskim Katalogu Odpadków. Zgodnie z przepisami
miejscowymi (najprawdopodobniej kontrolowane spopielanie).
Opakowanie zanieczyszczone
nieograniczone. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Transport lądowy
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
2
Klasyfikacja Kod
2F
Klasa RID
2
Grupa pakowania
Numer Identyfikacyjny Niebezpieczeństwa
23
Numer Identyfikacyjny Substancji
1033
Numer ONZ /UN/
1033
Nazwa przewozowa
Eter dimetylowy.
Inne informacje
Etykieta(y) transportowe: 2.1.
Kod tunelu
B/D

Transport morski (IMO / IMDG-kod)
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
2.1
Grupa pakowania
Numer ONZ /UN/
1033
EMS
F-D, S-U
Polutant morski
nie
Nazwa przewozowa
Dimethyl ether
Inne informacje
Etykieta(y) transportowe: 2.1
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Transport powietrzny (ICAO-TI / IATA-DGR)
Numer ONZ /UN/
1033
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
2.1
Grupa pakowania
Nazwa przewozowa
Dimethyl ether
Inne informacje
Tylko samolot towarowy
Etykieta(y) transportowe: 2.1 (gaz łatwopalny)
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Nazwa etykiety produktu
Eter dimetylowy.
Etykietowanie zgodne z dyrektywami UE
Numer UE (EC)
204-065-8
Klasyfikacja oparta na
Załącznik-VI
Dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego
Patrz Załącznik zawierający scenariusze narażenia (ES2 - ES8).
Źródło danych kluczowych: Arkusz danych międzynarodowej unii IUCLID 5: lub CSR.

Inne informacje
Nr Indeksu: 603-019-00-8
Niemiecka klasa zagrożenia wody (WGK)
1 (VwVwS Anhang 2, Kenn-Nr. 714)
W przypadku gdy produkt będzie oferowany do sprzedaży detalicznej dla konsumentów należy dodatkowo:
•
zastosować symbol bezpieczeństwa „S2 chronić przed dziećmi"
•
opakowanie należy zaopatrywać w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr
140 poz. 1174 z 2002r.)
•
•

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11 poz. 84 z 2001r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2001r.) wraz z Rozporządzeniami
Ministra Środowiska (Dz.U. nr 152 poz. 1735-1737 z 2001r.)
• Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 poz. 638 z 2001r.)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r.)
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085 z 2001r.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002r. w sprawie substancji niebezpiecznych, których
opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem
ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. nr 140 poz. 1174 z 2002r.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 140 poz. 1173 z 2002r.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. nr 140 poz. 1172 z 2002r.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. nr 140 poz. 1171 z 2002r.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz
z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 129 poz. 1110 z 2002r.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 79 poz.
513 z 1998r.) wraz ze zmianą z dnia 2 stycznia 2001r (Dz.U. nr 4 poz. 36 z 2001r.)
Data ostatniego wydania 2011/04/28
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•
•
•
•
•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie przewozu
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 57 poz. 608 z 1999r.) wraz ze zmianą (Dz.U. nr 14 poz. 141
z 2001r.)
Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 1999r.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 28 kwietnia 1998r.
w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. nr 55 poz. 355
z 1998r.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112
poz. 1206 z 2001r.)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 5 listopada 1991r. w
sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do
ziemi (Dz.U. nr 116 poz. 503 z 1991r.)

16. INNE INFORMACJE

Odpowiednich zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Nazwa chemiczna

Zwroty
wskazujące
rodzaj
zagrożenia (
Klasyfikacja
GHS)

Eter dimetylowy

H220.

Skrajnie łatwopalny gaz.

H280.

Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Informacja o określenie ryzyka
Nazwa chemiczna

Określenie
ryzyka
(Klasyfikacja
UE)

Eter dimetylowy

R12

Produkt skrajnie łatwopalny

Historia
Data druku / symbol utworzonego pliku
2011/07/05
Nowelizacja
1.00
Złożone przez
Zatwierdzone przez AKZONOBEL, EHS, RAE
Zmian dokonano w sekcji
All.
Ta informacja dotyczy tylko wyżej wymienionych produktów i nie musi być ważna, jeśli jest użyta z innym(i) produktem(ami) lub w jakimkolwiek procesie. Informacja jest kompletna
i zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy, a także udzielana w dobrej wierze, ale bez gwarancji. Do obowiązków użytkownika należy upewnienie się, że informacja ta jest
stosowna i kompletna dla jego specyficznego zastosowania tego produktu
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1

Identyfikator produktu

ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM

Nazwa handlowa:
1.2

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: produkt stosowany w chemii gospodarczej oraz w kosmetologii.
Zastosowania odradzane: nie określono.

1.3

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent:

DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o.

Adres:

ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki

Telefon/Fax:

+48 61 29 67 102/+48 61 29 67 104

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:
1.4

biuro@theta-doradztwo.pl

Numer telefonu alarmowego
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
S ek cj a 2 : I d e n t y f i k a c j a z a g r o ż e ń

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE
F R11
Produkt wysoce łatwopalny.
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE
Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

2.2

Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Identyfikator produktu
Nie dotyczy.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia
i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280 Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać
w chłodnym miejscu. P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
2.3

Inne zagrożenia
Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem
XIII rozporządzenia REACH.
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Sekcja 3:
3.1

Skład/informacja o składnikach

Substancje
Nie dotyczy.

3.2

Mieszaniny
alkohol etylowy; etanol
Zakres stężeń:
80-100%
Numer CAS:
64-17-5
Numer WE:
200-578-6
Numer indeksowy:
603-002-00-5
Numer rejestracji właściwej:
01-2119457610-43-XXXX
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319
Substancja z określoną na poziomie krajowym wartością dopuszczalnego stężenia w środowisku
pracy.
alkohol izopropylowy; propan-2-ol
Zakres stężeń:
< 20%
Numer CAS:
67-63-0
Numer WE:
200-661-7
Numer indeksowy:
603-117-00-0
Numer rejestracji właściwej:
01-2119457558-25-XXXX
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11; Xi R36; R67
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336
Substancja z określoną na poziomie krajowym wartością dopuszczalnego stężenia w środowisku
pracy.
Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16 karty.
Sekcja 4:

4.1

4.2

4.3

Środki pierwszej pomocy

Opis środków pierwszej pomocy
W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie dużą
ilością wody z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników ani rozcieńczalników. W przypadku
wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 15 min. Unikać
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła
kontaktowe. Skonsultować się z lekarzem okulistą w razie utrzymującego się podrażnienia.
W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą, popić dużą ilością wody. Nie podawać niczego do ust
osobie nieprzytomnej. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub
etykietę.
Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić
ciepło i spokój. W razie złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W kontakcie z oczami: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.
W kontakcie ze skórą: przejściowe podrażnienie, wysuszenie, pękanie skóry w długotrwałym kontakcie.
Po inhalacji par: nudności, zawroty głowy, uczucie senności.
Po połknięciu: nudności, wymioty, ból brzucha, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, senność,
trudności w oddychaniu.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczyć objawowo.
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Sekcja 5:
5.1

5.2

5.3

Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piana gaśnicza odporna na
alkohol, rozproszony strumień wody.
Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody-ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas spalania mogą uwalniać się szkodliwe i drażniące spaliny zawierające tlenki węgla. Unikać
wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
z niezależnym obiegiem powietrza. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Pary są cięższe od powietrza,
kumulują się w dolnych partiach pomieszczeń i stwarzają ryzyko wybuchu. Ogrzewane pojemniki
mogą ulec eksplozji. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić wodą z bezpiecznej odległości. Zbierać
wodę gaśniczą.

S ek cj a 6: P o s t ę p o w a n i e w p r z y p a d k u n i e z a m i e r z o n e g o u w o l n i e n i a d o ś r o d o w i s k a
6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Dopilnować, aby skutki
awarii usuwał tylko przeszkolony personel. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w dolnych
partiach pomieszczeń. Obszar zagrożony wybuchem; pary cięższe od powietrza, tworzą mieszaniny
wybuchowe z powietrzem. Pary mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż podłogi/gruntu do odległych źródeł
zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem. Wyeliminować wszelkie
źródła zapłonu – nie używać otwartego płomienia, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi iskrzących
itp. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do przedostania się mieszaniny do wód powierzchniowych i gleby. W przypadku
uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia
Wycieki przysypać niepalnym materiałem wchłaniającym ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne
substancje wiążące) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. Większe wycieki obwałować
i odpompować. Stosować narzędzia nieiskrzące. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyścić
i dobrze przewietrzyć zanieczyszczone miejsce.
Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami produktu – sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1

7.2

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć
ręce. Zapewnić właściwą wentylację, nie wdychać par produktu. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Usunąć źródła zapłonu, nie palić tytoniu.
Zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym. Nie używać narzędzi iskrzących. Nie dopuścić do
przedostania się produktu do ust. Nie dopuszczać do koncentrowania się oparów w powietrzu oraz
powstania stężenia w granicach właściwości wybuchowych lub przekraczających NDS.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscu suchym
i dobrze wentylowanym. Przechowywać z dala od materiałów niekompatybilnych (podsekcja 10.5)
oraz środków spożywczych i pasz dla zwierząt. Nie niszczyć, nie dziurawić i nie podgrzewać także
opróżnionych pojemników. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Na terenie magazynu nie
używać otwartego ognia. Uziemić urządzenia.
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7.3

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niż podane w podsekcji 1.2.
Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Sekcja 8:
8.1

Parametry dotyczące kontroli
Substancja

NDS

etanol [CAS 64-17-5]

NDSCh

1 900 mg/m

propan-2-ol [CAS 67-63-0]

900 mg/m

3

3

—
1 200 mg/m

3

NDSP

DSB

—

—

—

—

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.

Zalecane procedury monitoringu
Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu
oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na
danym stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem
warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do
warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte
w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Wartości DNEL dla alkoholu etylowego [CAS 64-17-5]
Droga narażenia
inhalacja
skóra

Schemat narażenia

inhalacja

3

950 mg/m

Ostre skutki ogólnosystemowe

1900 mg/m

Długoterminowe ogólnosystemowe

Droga narażenia

DNEL (pracownicy)

Długoterminowe ogólnosystemowe

Schemat narażenia

3

343 mg/kg m.c./dzień
DNEL (konsumenci)

Długoterminowe ogólnosystemowe

114 mg/m

3

Ostre skutki ogólnosystemowe

950 mg/m

3

skóra

Długoterminowe ogólnosystemowe

206 mg/kg m.c./dzień

doustnie

Długoterminowe ogólnosystemowe

87 mg/kg m.c./dzień

Wartości DNEL dla alkoholu izopropylowego [CAS 67-63-0]
Droga narażenia

Schemat narażenia

DNEL (pracownicy)
3

inhalacja

Długoterminowe ogólnosystemowe

500 mg/m

skóra

Długoterminowe ogólnosystemowe

888 mg/kg m.c./dzień

Droga narażenia

Schemat narażenia

DNEL (konsumenci)
3

inhalacja

Długoterminowe ogólnosystemowe

89 mg/m

skóra

Długoterminowe ogólnosystemowe

319 mg/kg m.c./dzień

doustnie

Długoterminowe ogólnosystemowe

26 mg/kg m.c./dzień

Wartości PNEC dla alkoholu etylowego [CAS 64-17-5]
Wartość

Faktor

woda słodka

0,96 mg/l

10

woda morska

0,79 mg/l

100

osad wody słodkiej

3,6 mg/kg suchej masy

-

osad wody morskiej

2,9 mg/kg suchej masy

-

gleba

0,63 mg/kg suchej masy

1000

oczyszczalnia ścieków

580 mg/l

10

okresowe uwalnianie

2,75 mg/l

100

PNEC
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Wartości PNEC dla alkoholu izopropylowego [CAS 67-63-0]
Wartość

Faktor

woda słodka

140,9 mg/l

-

woda morska

140,9 mg/l

-

osad wody słodkiej

552 mg/kg suchej masy

-

osad wody morskiej

552 mg/kg suchej masy

-

gleba

28 mg/kg suchej masy

-

PNEC

8.2.

Kontrola narażenia
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację
ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynników szkodliwych w powietrzu poniżej
ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. Miejscowy wyciąg jest preferowany, ponieważ usuwa
zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczając do ich rozprzestrzeniania się.
Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie
umyć ręce. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Jeżeli podczas procesów pracy występuje
niebezpieczeństwo zapalenia odzieży na pracowniku, w pobliżu stanowisk pracy powinny być
zainstalowane prysznice bezpieczeństwa oraz myjki do przemywania oczu.
Ochrona rąk i ciała
W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu używać odpornych na produkt rękawic
ochronnych. Nosić antyelektrostatyczną odzież ochronną.
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału
należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich
rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od
producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

Ochrona oczu
Stosować okulary ochronne.
Ochrona dróg oddechowych
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku powstawania par i aerozoli
stosować sprzęt pochłaniający lub pochłaniająco-filtrujący odpowiedniej klasy ochronnej (klasa
1/ochrona przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1%;
klasa 2/ ochrona przed gazami lub parami o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%; klasa 3/
ochrona przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1%). W przypadkach,
kiedy stężenie tlenu wynosi ≤ 17% i/lub max. stężenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi
≥ 1,0 % obj. należy zastosować sprzęt izolujący.
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki
ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich
konserwację i oczyszczanie.

Kontrola narażenia środowiska
Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów
wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności
z wymogami prawa o ochronie środowiska.
Sekcja 9:
9.1

Właściwości fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
stan skupienia:
ciecz
barwa:
bezbarwna
zapach:
charakterystyczny, alkoholowy
próg zapachu:
nie oznaczono
wartość pH:
nie oznaczono
o
temperatura topnienia/krzepnięcia:
ok. -114 C
o
początkowa temperatura wrzenia:
ok. 78 C
o
temperatura zapłonu:
ok. 15 C
szybkość parowania:
nie oznaczono
palność (ciała stałego, gazu):
nie dotyczy
górna/dolna granica wybuchowości:
19% obj./3,3% obj. (dla etanolu)

Wersja: 3

ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM

str. 5/10

KARTA CHARAKTERYSTYKI
o

prężność par (20 C):
gęstość par:
o
gęstość (20 C):
rozpuszczalność:
współczynnik podziału: n-oktanol/woda:
temperatura samozapłonu:
temperatura rozkładu:
właściwości wybuchowe:
właściwości utleniające:
o
lepkość (20 C):
9.2

ok. 59 mmHg
nie oznaczono
3
ok. 0,8 g/cm
rozpuszcza się w wodzie
nie oznaczono
o
ok. 425 C
nie oznaczono
nie oznaczono
nie wykazuje
ok. 1,20 cP

Inne informacje
Brak dodatkowych wyników badań.
Sekcja 10:

Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz podsekcja 10.3-10.5.
10.2 Stabilność chemiczna
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
W reakcji z metalami alkalicznymi wydziela się wodór. Możliwe niepożądane reakcje z niektórymi
tworzywami sztucznymi. Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
10.4 Warunki, których należy unikać
Unikać źródeł ognia, otwartego płomienia, nadmiernego ogrzewania.
10.5 Materiały niezgodne
Silne utleniacze, substancje łatwopalne, tlenki metali alkalicznych, nadchlorany, nadtlenki, kwas
chromowy i azotowy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie są znane.
Sekcja 11:

Informacje toksykologic zne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność komponentów
alkohol etylowy [CAS 64-17-5]
LC50 (inhalacja, szczur):
20 000 ppm/10h
3
LC50 (inhalacja, mysz):
39 mg/m /4h
LD50 (doustnie, szczur):
7 060 mg/kg
LD50 (doustnie, mysz):
3 450 mg/kg
LD50 (doustnie, królik):
6 300 mg/kg
alkohol izopropylowy [CAS 67-63-0]
LC50 (inhalacja, szczur):
> 5 mg/l/4h
LD50 (doustnie, szczur):
> 2 000 mg/kg
LD50 (skóra, królik):
> 2 000 mg/kg
Toksyczność mieszaniny
toksyczność ostra
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie żrące/drażniące na skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Mieszanina działa drażniąco na oczy.
działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
rakotwórczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Inne efekty toksyczne
Po inhalacji par: kaszel, bóle i zawroty głowy, uczucie senności, podrażnienie układu oddechowego
i centralnego systemu nerwowego, nudności, możliwa śpiączka, efekty narkotyczne, duszności.
Po połknięciu dużych ilości: nudności, wymioty, ból żołądka, trudności w oddychaniu. Może wywołać
kwasicę, depresję centralnego układu nerwowego z bólem i zawrotami głowy i sennością. Dawka
śmiertelna etanolu: 5-8 g/kg masy ciała (350-500 ml czystego etanolu).
Sekcja 12:

Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność
Toksyczność komponentów
alkohol etylowy [CAS 64-17-5]
Toksyczność dla ryb
LC50
12 900-15 300 mg/l/96h/pstrąg tęczowy
Toksyczność dla bakterii
EC50 34 900 mg/l/5-30 min.
alkohol izopropylowy [CAS 67-63-0]
Toksyczność dla ryb
LC50
> 100 mg/l/48h/Leuciscus idus melanotus
Toksyczność dla rozwielitek
EC50 > 100 mg/l/48h/Daphnia magna
Toksyczność dla alg
EC50 > 100 mg/l/72h/Scenedesmus subspicatus
Toksyczność mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Mieszanina ulega łatwo degradacji biologicznej
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Nie wykazuje potencjału do bioakumulacji.
12.4 Mobilność w glebie
Produkt lotny, po uwolnieniu odparowuje. Produkt przenika do gleby. Rozpuszcza się w wodzie
i rozprzestrzenia w środowisku wodnym. Mobilność substancji/składników mieszaniny zależy od ich
właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i biotycznych gleby, w tym
jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku oraz organizmów glebowych.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Produkt nie wpływa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.
Sekcja 13:

Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać
z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Zalecane spalanie
odpadów produktowych w uprawnionych zakładach utylizacji. Nie mieszać z innymi odpadami. Kod
odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania.
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Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą
być przeznaczone do recyklingu. Proponowany kod odpadu: 15 01 10* (Opakowania zawierające
pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21; Dz. U. 2013, poz. 888.

Sekcja 14:

Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
1993
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa
MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (alkohol etylowy, alkohol izopropylowy)
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
3
14.4 Grupa pakowania
II
14.5 Zagrożenia dla środowiska
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi
w przepisach transportowych.
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8.
Oddalić źródła zapłonu.
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.
Sekcja 15:

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 1018 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 445 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm.).
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2013, poz. 815).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz.
888).
Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 wraz z późn. zm.
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1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
453/2010/WE Rozporządzenie Komisji 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).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego dla komponentów mieszaniny.
Sekcja 16:

Inne informacje

Pełen tekst zwrotów R i H z sekcji 3 karty
R11
Produkt wysoce łatwopalny.
R36
Działa drażniąco na oczy.
R67
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
H225
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319
Działa drażniąco na oczy.
H336
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Wyjaśnienie skrótów i akronimów
NDS
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
NDSP
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
DSB
Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym
PBT
Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne
vPvB
Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PNEC
Przewidywane Stężenie niepowodujące zmian w środowisku
DNEL
Pochodny Poziom niepowodujący zmian
Flam. Liq. 2
Substancja ciekła łatwopalna kategorii 2
Eye Irrit. 2
Działanie drażniące na oczy kategorii 2
STOT SE 3
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategorii 3
Szkolenia
Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP
odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.
Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl umowy ADR powinny zostać
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe
oraz z zakresu bezpieczeństwa).
Dodatkowe informacje
Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych
metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012, poz.
1018) oraz rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).
Data aktualizacji:
Wersja:
Zmiany:
Osoba sporządzająca kartę:
Karta wystawiona przez:

02.06.2014 r.
3
sekcja 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 16.
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad (na podstawie danych producenta).
„THETA” Doradztwo Techniczne

Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie jej dotychczasowe wersje
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Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz
doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego
produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego
postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy
THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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Data aktualizacji: 29.04.2014 r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:

1.2

ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY ALKOHOLEM TERT-BUTYLOWYM
I BENZOESANEM DENATONIUM

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: produkt stosowany w chemii gospodarczej oraz w kosmetologii.
Zastosowania odradzane: nie określono.

1.3

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent:

DESTYLACJE POLSKIE Sp. z o.o.

Adres:

ul. Przemysłowa 9, 64-600 Oborniki

Telefon/Fax:

+48 61 29 67 102/+48 61 29 67 104

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:
1.4

biuro@theta-doradztwo.pl

Numer telefonu alarmowego
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
S ek cj a 2 : I d e n t y f i k a c j a z a g r o ż e ń

2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE
F R11
Produkt wysoce łatwopalny.
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE
Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

2.2

Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Identyfikator produktu
Nie dotyczy.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia
i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280 Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać
w chłodnym miejscu. P404 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
2.3

Inne zagrożenia
Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem
XIII rozporządzenia REACH.
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Sekcja 3:
3.1

Skład/informacja o składnikach

Substancje
Nie dotyczy.

3.2

Mieszaniny
alkohol etylowy
Zakres stężeń:
75-100%
Numer CAS:
64-17-5
Numer WE:
200-578-6
Numer indeksowy:
603-002-00-5
Numer rejestracji właściwej:
01-2119457610-43-XXXX
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319
Substancja z określoną na poziomie krajowym wartością dopuszczalnego stężenia w środowisku
pracy.
2-metylopropan-2-ol (alkohol tert-butylowy)
Zakres stężeń:
< 19%
Numer CAS:
75-65-0
Numer WE:
200-889-7
Numer indeksowy:
603-005-00-1
Numer rejestracji właściwej:
substancja podlega przepisom okresu przejściowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11; Xn R20; Xi R36/37
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225; Acute Tox. 4 H332; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3
H335
Substancja z określoną na poziomie krajowym wartością dopuszczalnego stężenia w środowisku
pracy.
benzoesan denatonium
Zakres stężeń:
< 1%
Numer CAS:
3734-33-6
Numer WE:
223-095-2
Numer indeksowy:
Numer rejestracji właściwej:
substancja podlega przepisom okresu przejściowego
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R20/22, R52/53
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H332; Acute Tox. 4 H302; Aquatic Chronic 3 H412
Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16 karty.
Sekcja 4:

Środki pierwszej pomocy

4.1

Opis środków pierwszej pomocy
W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie dużą
ilością wody z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników ani rozcieńczalników. W przypadku
wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 15 min. Unikać
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła
kontaktowe. Skonsultować się z lekarzem okulistą w razie utrzymującego się podrażnienia.
W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą, popić dużą ilością wody. Nie podawać niczego do ust
osobie nieprzytomnej. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub
etykietę.
Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić
ciepło i spokój. W razie złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.

4.2

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
W kontakcie z oczami: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.
W kontakcie ze skórą: przejściowe podrażnienie, wysuszenie, pękanie skóry w długotrwałym kontakcie.
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4.3

Po inhalacji par: nudności, zawroty głowy, uczucie senności.
Po połknięciu: nudności, wymioty, ból brzucha, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, senność,
trudności w oddychaniu.
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczyć objawowo.
Sekcja 5:

5.1

5.2

5.3

Postępowanie w przypadku pożaru

Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piana gaśnicza odporna na
alkohol, rozproszony strumień wody.
Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody-ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas spalania mogą uwalniać się szkodliwe i drażniące spaliny zawierające tlenki węgla. Unikać
wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
Informacje dla straży pożarnej
Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania
z niezależnym obiegiem powietrza. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Pary są cięższe od powietrza,
kumulują się w dolnych partiach pomieszczeń i stwarzają ryzyko wybuchu. Ogrzewane pojemniki
mogą ulec eksplozji. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić wodą z bezpiecznej odległości. Zbierać
wodę gaśniczą.

S ek cj a 6: P o s t ę p o w a n i e w p r z y p a d k u n i e z a m i e r z o n e g o u w o l n i e n i a d o ś r o d o w i s k a
6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Dopilnować, aby skutki
awarii usuwał tylko przeszkolony personel. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w dolnych
partiach pomieszczeń. Obszar zagrożony wybuchem; pary cięższe od powietrza, tworzą mieszaniny
wybuchowe z powietrzem. Pary mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż podłogi/gruntu do odległych źródeł
zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem. Wyeliminować wszelkie
źródła zapłonu – nie używać otwartego płomienia, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi iskrzących
itp. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia
Wycieki przysypać niepalnym materiałem wchłaniającym ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne
substancje wiążące) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. Większe wycieki obwałować
i odpompować. Stosować narzędzia nieiskrzące. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyścić
i dobrze przewietrzyć zanieczyszczone miejsce.
Odniesienia do innych sekcji
Postępowanie z odpadami produktu – sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć
ręce. Zapewnić właściwą wentylację, nie wdychać par produktu. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Usunąć źródła zapłonu, nie palić tytoniu.
Zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym. Nie używać narzędzi iskrzących. Nie dopuścić do
przedostania się produktu do ust. Nie dopuszczać do koncentrowania się oparów w powietrzu oraz
powstania stężenia w granicach właściwości wybuchowych lub przekraczających NDS.
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7.2

7.3

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscu suchym
i dobrze wentylowanym. Przechowywać z dala od materiałów niekompatybilnych (podsekcja 10.5)
oraz środków spożywczych i pasz dla zwierząt. Nie niszczyć, nie dziurawić i nie podgrzewać także
opróżnionych pojemników. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Na terenie magazynu nie
używać otwartego ognia. Uziemić urządzenia.
Specyficzne zastosowanie(-a) końcowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niż podane w podsekcji 1.2.
Sekcja 8:

8.1

Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczące kontroli
Substancja

NDS

etanol [CAS 64-17-5]

NDSCh

1 900 mg/m

2-metylopropan-2-ol [CAS 75-65-0]

300 mg/m

3

3

—
450 mg/m

3

NDSP

DSB

—

—

—

—

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.

Zalecane procedury monitoringu
Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu
oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na
danym stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem
warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do
warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte
w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Wartości DNEL dla alkoholu etylowego [CAS 64-17-5]
Droga narażenia
inhalacja
skóra
Droga narażenia
inhalacja

Schemat narażenia

DNEL (pracownicy)
3

Długoterminowe ogólnosystemowe

950 mg/m

Ostre skutki ogólnosystemowe

1900 mg/m

Długoterminowe ogólnosystemowe
Schemat narażenia

3

343 mg/kg m.c.
DNEL (konsumenci)

Długoterminowe ogólnosystemowe

114 mg/m

3

Ostre skutki ogólnosystemowe

950 mg/m

3

skóra

Długoterminowe ogólnosystemowe

206 mg/kg m.c.

doustnie

Długoterminowe ogólnosystemowe

87 mg/kg m.c.

Wartości PNEC dla alkoholu etylowego [CAS 64-17-5]
PNEC

8.2.

Wartość

Faktor

woda słodka

0,96 mg/l

10

woda morska

0,79 mg/l

100

osad wody słodkiej

3,6 mg/kg suchej masy

-

osad wody morskiej

2,9 mg/kg suchej masy

-

gleba

0,63 mg/kg suchej masy

1000

oczyszczalnia ścieków

580 mg/l

10

okresowe uwalnianie

2,75 mg/l

100

Kontrola narażenia
Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację
ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynników szkodliwych w powietrzu poniżej
ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. Miejscowy wyciąg jest preferowany, ponieważ usuwa
zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczając do ich rozprzestrzeniania się.
Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie
umyć ręce. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
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Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo zapalenia odzieży na pracowniku,
w pobliżu stanowisk pracy powinny być zainstalowane prysznice bezpieczeństwa oraz myjki do
przemywania oczu.
Ochrona rąk i ciała
W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu używać odpornych na produkt rękawic
ochronnych. Nosić antyelektrostatyczną odzież ochronną.
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału
należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich
rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od
producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

Ochrona oczu
Stosować okulary ochronne.
Ochrona dróg oddechowych
W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W przypadku powstawania par i aerozoli
stosować sprzęt pochłaniający lub pochłaniająco-filtrujący odpowiedniej klasy ochronnej (klasa
1/ochrona przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1%;
klasa 2/ ochrona przed gazami lub parami o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%; klasa 3/
ochrona przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1%). W przypadkach,
kiedy stężenie tlenu wynosi ≤ 17% i/lub max. stężenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi
≥ 1,0 % obj. należy zastosować sprzęt izolujący.
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki
ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich
konserwację i oczyszczanie.

Kontrola narażenia środowiska
Zapobiec bezpośredniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno
zanieczyszczać wód powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy zużytymi
opakowaniami. Rozlany produkt lub niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej należy zgłosić
odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozić jak odpady chemiczne,
zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
Sekcja 9:
9.1

9.2

Właściwości fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
stan skupienia:
ciecz
barwa:
bezbarwna
zapach:
charakterystyczny, alkoholowy
próg zapachu:
nie oznaczono
wartość pH:
nie oznaczono
o
temperatura topnienia/krzepnięcia:
ok. -110 C
o
początkowa temperatura wrzenia:
ok. 79 C
o
temperatura zapłonu:
ok. 16 C
szybkość parowania:
nie oznaczono
palność (ciała stałego, gazu):
nie dotyczy
górna/dolna granica wybuchowości:
19% obj./3,3% obj. (dla etanolu)
o
prężność par (20 C):
ok. 59 mmHg
gęstość par:
nie oznaczono
o
3
gęstość (20 C):
ok. 0,8 g/cm
rozpuszczalność:
rozpuszcza się w wodzie
współczynnik podziału: n-oktanol/woda:
nie oznaczono
o
temperatura samozapłonu:
ok. 425 C
temperatura rozkładu:
nie oznaczono
właściwości wybuchowe:
nie oznaczono
właściwości utleniające:
nie wykazuje
o
lepkość (20 C):
ok. 1,20 cP
Inne informacje
Brak dodatkowych wyników badań.
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Sekcja 10:

Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz podsekcja 10.3-10.5.
10.2 Stabilność chemiczna
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
W reakcji z metalami alkalicznymi wydziela się wodór. Możliwe niepożądane reakcje z niektórymi
tworzywami sztucznymi. Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
10.4 Warunki, których należy unikać
Unikać źródeł ognia, otwartego płomienia, nadmiernego ogrzewania.
10.5 Materiały niezgodne
Silne utleniacze, substancje łatwopalne, tlenki metali alkalicznych, nadchlorany, nadtlenki, kwas
chromowy i azotowy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie są znane.
Sekcja 11:

Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność komponentów
alkohol etylowy [CAS 64-17-5]
LC50 (inhalacja, szczur):
20 000 ppm/10h
3
LC50 (inhalacja, mysz):
39 mg/m /4h
LD50 (doustnie, szczur):
7 060 mg/kg
LD50 (doustnie, mysz):
3 450 mg/kg
LD50 (doustnie, królik):
6 300 mg/kg
alkohol tert-butylowy [CAS 75-65-0]
LC50 (inhalacja, szczur):
> 29,8 mg/l/4h
LD50 (skóra, królik):
> 2 000 mg/kg
LD50 (doustnie, szczur):
2 733 mg/kg
benzoesan denatonium [CAS 3734-33-6]
LD50 (skóra, szczur):
> 2 000 mg/kg
LD50 (doustnie, szczur):
600 mg/kg
Toksyczność mieszaniny
toksyczność ostra
ATEmix inhalacja = 57,9 mg/l
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie żrące/drażniące na skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Mieszanina działa drażniąco na oczy.
działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
rakotwórczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Inne efekty toksyczne
Po inhalacji par: kaszel, bóle i zawroty głowy, uczucie senności, podrażnienie układu oddechowego
i centralnego systemu nerwowego, nudności, możliwa śpiączka, efekty narkotyczne, duszności.
Po połknięciu dużych ilości: nudności, wymioty, ból żołądka, trudności w oddychaniu. Może wywołać
kwasicę, depresję centralnego układu nerwowego z bólem i zawrotami głowy i sennością. Dawka
śmiertelna etanolu: 5-8 g/kg masy ciała (350-500 ml czystego etanolu).
Sekcja 12:

Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność
Toksyczność komponentów
alkohol etylowy [CAS 64-17-5]
Toksyczność dla ryb
LC50
12 900-15 300 mg/l/96h/pstrąg tęczowy
Toksyczność dla bakterii
EC50 34 900 mg/l/5-30 min.
alkohol tert-butylowy [CAS 75-65-0]
Toksyczność dla ryb
LC50
6 140 mg/l/96h/Pimephales promelas
Toksyczność dla bezkręgowców EC50 933 mg/l/48h/Daphnia magna
Toksyczność dla alg
IC50
> 1 000 mg/l/72h/Desmodesmus subspicatus
ChZT
2,49 g/g
Toksyczność mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Mieszanina ulega łatwo degradacji biologicznej
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Nie wykazuje potencjału do bioakumulacji.
12.4 Mobilność w glebie
Produkt lotny, po uwolnieniu odparowuje. Produkt przenika do gleby. Rozpuszcza się w wodzie
i rozprzestrzenia w środowisku wodnym. Mobilność substancji/składników mieszaniny zależy od ich
właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i biotycznych gleby, w tym
jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym zmiennym)
oraz organizmów glebowych, głównie (bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców).
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Produkt nie wpływa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.
Sekcja 13:

Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać
z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Zalecane spalanie
odpadów produktowych w uprawnionych zakładach utylizacji. Nie mieszać z innymi odpadami. Kod
odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania.
Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych
przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą
być przeznaczone do recyklingu. Proponowany kod odpadu: 15 01 10* (Opakowania zawierające
pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21; Dz. U. 2013, poz. 888.
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Sekcja 14:

Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
1170
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa
ETANOL W ROZTWORZE
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
3
14.4 Grupa pakowania
II
14.5 Zagrożenia dla środowiska
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi
w przepisach transportowych.
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8.
Oddalić źródła zapłonu.
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.
Sekcja 15:

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 1018 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 445 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm.).
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2013, poz. 815).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz.
888).
Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.
1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 wraz z późn. zm.
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
453/2010/WE Rozporządzenie Komisji 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).
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2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego dla niektórych komponentów mieszaniny.
Sekcja 16:

Inne informacje

Pełen tekst zwrotów R i H z sekcji 3 karty
R11
Produkt wysoce łatwopalny.
R20
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R20/22
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
R36/37
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
R52/53
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
H225
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H302
Działa szkodliwie po połknięciu.
H319
Działa drażniąco na oczy.
H332
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H412
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Wyjaśnienie skrótów i akronimów
NDS
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
NDSP
Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
DSB
Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym
PBT
Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne
vPvB
Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PNEC
Przewidywane Stężenie niepowodujące zmian w środowisku
DNEL
Pochodny Poziom niepowodujący zmian
ChZT
Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kategorii 4
Flam. Liq. 2
Substancja ciekła łatwopalna kategorii 2
Eye Irrit. 2
Działanie drażniące na oczy kategorii 2
STOT SE 3
Działanie toksyczne na narządy docelowe – STOT narażenie jednorazowe kat. 3
Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie przewlekłe dla środowiska wodnego, kategorii 3
Szkolenia
Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP
odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie
stanowiskowe. Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl umowy ADR
powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne,
stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa).
Dodatkowe informacje
Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych
metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012, poz.
1018) oraz rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).
Data aktualizacji:
Wersja:
Zmiany:
Osoba sporządzająca kartę:
Karta wystawiona przez:

29.04.2014 r.
3.1
sekcja: 3, 12, 13, 15, 16.
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad (na podstawie danych producenta).
„THETA” Doradztwo Techniczne

Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie jej dotychczasowe wersje
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Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz
doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego
produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego
postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm
prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy
THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
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SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu :
Przyjęta nazwa chemiczna :
Numer CAS
Liczba WE :
Numer rejestracji REACH :
1.2. Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
1.2.1 Istotne zidentyfikowane
zastosowania
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty
charakterystyki
Nazwa przedsiębiorstwo :
Adres :

Telefon :
Faks :
e-mail
1.4 Numer telefonu alarmowego

:
:
:
:
:

NOVASPRAY ISOPENTANE
Izopentan
78-78-4
201-142-8
01-2119475602-38

: Zastosowanie w aerozolach

: INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SA.
: 20, Rue de bourgogne
BP 211
69802 SAINT-PRIEST cedex
FRANCE
: +33 (0) 4 72 28 13 00
: +33 (0) 4 72 28 13 41
: ContactFDS@dehon.com
: NUMER ALARMOWY (24h/24) : +33 (0)1 72 11 00 03
ośrodek toksykologiczny : INRS/ORFILA (Francja) : +33 (0) 1 45 42 59 59
Ośrodek toksykologiczny : (Belgia) : +32 70 245 245
ośrodek toksykologiczny (Holandia) : +31 30 274 8888
Centrum informacji toksykologicznej (Węgry) : +36 80 201 199
Ośrodek toksykologiczny : (Wielka Brytania) : +44 870 600 6266

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub
mieszaniny
Zagrożenia fizyczne
Zagrożenia dla zdrowia

: Substancje ciekłe łatwopalne - Kategoria 1 - Niebezpieczeństwo (CLP : Flam. Liq. 1)
: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe - Narcotic effects Kategoria 3 (STOT SE 3) ; H336
Zagrożenie spowodowane aspiracją - Kategoria 1 - Niebezpieczeństwo (CLP : Asp. Tox. 1)
: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie przewlekłe - Kategoria 2 (CLP
Zagrożenia dla środowiska
: Aquatic Chronic 2)
2.1.2 Dyrektywa 76/768/EWG lub 1999/ : F+; R12
Xn; R65
45/WE :
R66
R67
N; R51-53

2.2. Elementy oznakowania
• Piktogramy określające rodzaj
zagrożenia

— M
M
“ M
Ä M
Å
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SEKCJA 2 Identyfikacja zagrożeń (ciąg dalszy)
: Niebezpieczeństwo
Hasła ostrzegawcze
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
• Zwroty wskazujące środki
ostrożności :
• zapobieganie

: P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
– Palenie wzbronione.
P243: Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające rozładowaniu statycznemu.
Unikać uwolnienia do środowiska.
: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Nie wywoływać wymiotów.
P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIę DO DRÓG ODDECHOWYCH : Wyprowadzić
na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne
oddychanie.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU DOSTANIA SIę NA SKÓRę (lub na włosy) : Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/
prysznicem.
W każdym przypadku: Natychmiast skontaktować się z OśRODKIEM ZATRUć lub lekarzem.
: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

• reagowanie

Informacje uzupełniające o
zagrożeniach
2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3 Skład/informacja o składnikach
Nazwa substancji

Izopentan

:

Zawartość
100 %

Nr CAS
78-78-4

Nr WE
201-142-8

Nr indeksu
601-006-00-1

REACH
----

Klasyfikacja
F+; R12
Xn; R65
R66
R67
N; R51-53
---------------------------------Flam. Liq. 1;H224
Asp. Tox. 1;H304
Not CLP
EUH066
Aquatic Chronic 2;H411

SEKCJA 4 Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
: Wyprowadzić ofiarę na powietrze
Wdychanie
W przypadku kaszlu i lekkiej zadyszki :
Wezwać lekarza
: Ściągnąć wszelkie skażone ubranie lub obuwie
Kontakt ze skórą
Natychmiast umyć dotknięte części ciała wodą z mydłem
W razie zaczerwienienia lub podrażnienia, zadzwonić po lekarza
: Natychmiastowe i obfite płukanie wodą (co najmniej przez 15 minut)
Kontakt z oczami
Poprosić o pomoc lekarską, nawet gdy symptomy nie pojawiają się natychmiast
Przewieźć szybko do ośrodka szpitalnego
: Nie podawać niczego do picia, nawet jeżeli poszkodowany jest całkowicie przytomny”
Spożycie
Nigdy nie powodować wymiotów
Przewieźć natychmiast do ośrodka szpitalnego
: Nie wchodzić bez należytego wyposażenia ochronnego
Ochrona ratowników :
- Autonomiczny aparat izolujący do oddychania
- ubrania ochronne

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SA
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SEKCJA 4 Środki pierwszej pomocy (ciąg dalszy)
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione
objawy oraz skutki narażenia
Ostre objawy :

: Po narażeniu dróg oddechowych :
Zawrót głowy
Senności
Nieregularne bicie serca
Podrażnienie dróg oddechowych
Kaszel
Po spożyciu :
Nudności
Wymioty
Uszkodzenie centralnego systemu nerwowego
Zaburzenia wątroby
Zaburzenia pracy nerek

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

SEKCJA 5 Postępowanie w przypadku pożaru
Odpowiednie środki gaśnicze

: Proszek
Dwutlenek węgla (CO2)
Piana
Woda rozpylana

5.2. Szczególne zagrożenia związane
z substancją lub mieszaniną
5.3. Informacje dla straży pożarnej
: Schłodzić powierzchnie wystawione na żar rozpylaną woda
Szczególne metody interwencji
Ograniczyć rozprzestrzenianie się gazu przy pomocy rozpylanej wody
Otamować i powstrzymać płyny gaśnicze (produkt niebezpieczny dla środowiska)
: Indywidualny aparat izolujący do oddychania
Ochrona interweniujących
Buty z cholewą oraz szczelne wyposażenie ochronne

SEKCJA 6 Środki podejmowane w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, : Unikać kontaktu ze skórą i oczami
Nie interweniować bez przystosowanego wyposażenia ochronnego
wyposażenie ochronne i procedury w
Nie wdychać pary
sytuacjach awaryjnych
Zlikwidować możliwe źródła zapalne
W razie dużego rozlania :
Konieczna jest lokalna ewakuacja (osoby blisko miejsca rozlewu)
Interwencja ograniczona do wykwalifikowanego personelu posiadającego przystosowaną
ochronę
6.3. Metody i materiały zapobiegające
rozprzestrzenianiu się skażenia i
służące do usuwania skażenia
: Wchłaniać wyciek za pomocą :
- Neutralizacja
- obojętna substancja pochłaniająca.
: Myć przy pomocy 60-70% roztworu etanolu
- Czyszczenie/Odkażanie
Następnie myć wodą z dodatkiem detergentu
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SEKCJA 6 Środki podejmowane w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska (ciąg dalszy)
- Eliminacja
6.4 Odniesienia do innych sekcji

: Eliminować przesiąknięte substancje w upoważnionym ośrodku
: Szersze informacje podane są w rozdziale 8 : "Środki zmniejszenia narażenia na działanie/
Środki ochrony indywidualnej"

SEKCJA 7 Obchodzenie się z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące
bezpiecznego postępowania
Środki techniczne

Środki ostrożności
Higiena przemysłowa
7.2. Warunki bezpiecznego
magazynowania, łącznie z
informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
Warunki składowania
- Polecane

Nieodpowiednie materiały
Opakowania
- Polecane

- Przeciwwskazane
7.3. Szczególne zastosowanie(-a)
końcowe

: Przechwycanie oparów w punkcie ich emisji
Stosować narzędzia nie wytwarzające iskier
Uziemienie instalacji
: Unikać nagromadzenia ładunków elektrostatycznych
Pracować w miejscu dobrze wentylowanym
: Umyć ręce po każdej manipulacji

: Składować :
- w suchym i dobrze wietrzonym miejscu
- trzymać z dala od możliwego źródła ognia
: Utleniacze
Substancje utleniające
: Stal nierdzewna
Polietylen
Polipropylen
Teflon
: Kauczuk
Niektóre tworzywa sztuczne
: -

SEKCJA 8 Kontrole narażenia i ochrona indywidualna
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Techniczne środki ochrony

: Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy
Wychwytywać opary w miejscu ich wydzielania
8.1.1. Granice narażenia zawodowego : Izopentan : Union Européenne : VME (8h; mg/mł) : 3000
Izopentan : Union Européenne : VME (8h; ppm) : 1000
Izopentan : Royaume-Uni : WEL - TWA (8h; mg/mł) : 1800
Izopentan : Royaume-Uni : WEL - TWA (8h; ppm) : 600
Izopentan : Belgique : GWBB - TWA (8h; mg/mł) : 1800
Izopentan : Belgique : GWBB - TWA (8h; ppm) : 600
Izopentan : Belgique : GWBB - STEL (15min; mg/mł) : 2250
Izopentan : Belgique : GWBB - STEL (15min; ppm) : 750
Środki ochrony indywidualnej :
- Ochrona dróg oddechowych

: Maska z pochłaniaczem typu AX
W wypadku niewystarczającej wentylacji : Autonomiczny aparat izolujący do oddychania (ARI)
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SEKCJA 8 Kontrole narażenia i ochrona indywidualna (ciąg dalszy)
- Ochrona rąk
- Ochrona oczu
- Ochrona skóry

: Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego
: Okulary bezpieczeństwa z ochronami bocznymi
: Manipulowanie dużymi ilościami produktu :
Odzież ochronna niezapalna

SEKCJA 9 Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat
podstawowych właściwości fizycznych
i chemicznych
: Ciecz
Stan skupienia
: Bezbarwny
Barwa
: słaby
Zapach :
węglowodorów
: Brak danych
Próg zapachu :
: Nie stosuje isę
Wartość pH :
: -159.9 °C
Temperatura topnienia :
: 27.8 °C
Temperatura wrzenia :
: -56 °C
Temperatura zapłonu :
: Brak danych
Szybkość parowania:
: Nie stosuje isę
9.1.i. Palność (ciała stałego, gazu) :
: 1.4 % (vol)
Granice wybuchowości - dolna
: 7.6 % (vol)
Granice wybuchowości - górna
: 79.3 kPa - 21.1 °C
Ciśnienie pary :
: 2.48
Gęstość pary (powietrze = 1) :
: 0.62
Gęstość względna, ciecz (woda=1) :
Rozpuszczalność :
- w wodzie

Stała podziału : n-oktanol/woda :

: Bardzo słabo rozpuszczalny
< 1 g/l
: Rozpuszczalne w :
- potoczne rozpuszczalniki organiczne
: Brak danych

Temperatura samozapłonu :
Temperatura rozkładu :
Lepkość :
Właściwości wybuchowe :
Właściwości utleniające :
9.2. Inne informacje

:
:
:
:
:
:

- w rozpuszczalnikach organicznych

420 °C
Brak danych
Brak danych
Niewybuchowy według kryteriów WE
Nie utleniacz według przepisów Wspólnoty Europejskiej
-
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SEKCJA 10 Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
10.2. Stabilność chemiczna
10.3. Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji
10.4. Warunki, których należy unikać
10.5. Materiały niezgodne
10.6. Niebezpieczne produkty
rozkładu :

: : Substancja stabilna w temperaturze pokojowej i w normalnych warunkach użytku
: : Może wybuchnąć lub zapalić się :
- w kontakcie z substancjami niekompatybilnymi
: - substancje utleniające
- utleniacze
: Przy spalaniu lub rozkładzie termicznym (pirolizie) uwalnia :
dym gryzący
Tlenki węgla (CO, CO2)

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków
toksykologicznych
Toksyczność ostra :
Działanie żrące/drażniące na skórę :
Poważne uszkodzenie oczu/działanie
drażniące na oczy :
Uczulenie :
Rakotwórczość :
Mutagenność :
Toksyczność dla reprodukcji :
Działanie toksyczne na narządy
docelowe – narażenie jednorazowe :
Działanie toksyczne na narządy
docelowe – narażenie powtarzane :
Zagrożenie spowodowane aspiracją :
Inne informacje

: Niedrażniący dla skóry
: Niedrażniący dla oczu
:
:
:
:
:

Żadnego znanego efektu uczuleniowego
Nie wywołuje skutków rakotwórczych
Nie wywołuje skutków mutagennych
Żadnego efektu wynaturzeniowego
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

: Brak bezpośrednich danych
: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Wpływ na organizmy wodne
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
12.3. Zdolność do bioakumulacji
12.4. Mobilność w glebie
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i
vPvB
12.6. Inne szkodliwe skutki działania

:
:
:
:
:

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
-

: -
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SEKCJA 13 Unieszkodliwianie odpadów
13.1. Metody unieszkodliwiania
odpadów
ODPADY PO PRODUKCIE :
: Zniszczyć zgodnie ze stosowanymi miejscowymi przepisami
Destrukcja/Eliminacja
OPAKOWANIA ZANIECZYSZCZONE :
: Zniszczyć w dozwolonych na to urządzeniach
Destrukcja/Eliminacja
: Należy podkreślić, że użytkownik może podlegać specyficznym przepisom prawnym,
UWAGA
reglementacyjnym i administracyjnym wspólnotowym, krajowym lub lokalnym istniejącym i
dotyczącym eliminacji odpadów

SEKCJA 14 Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa
UN
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie
Oznakowanie

: 1265
: PENTANES

14.4. Grupa opakowaniowa
14.5. Zagrożenia dla środowiska

: I
: Substancja niebezpieczna dla środowiska: TAK
Substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie morza: TAK

14.6. Szczególne środki ostrożności
dla użytkowników
Kolejowy i drogowy (RID/ADR)

Transport morski
Transport powietrzny (OACI/IATA)

UWAGA

: 3
: 3

ó
p ¿

: Kod klasyfikacji : F1
Numer identyfikacji niebezpieczeństwa : 33
Kod ograniczeń przewozu przez tunele (D/E)
: Nr Karty charakterystyki F-E, S-D
Grupa segregacji : : Samolot pasażerski :
Instrukcje dotyczące pakowania : 302
Llość : 1 L
Samolot towarowy
Instrukcje dotyczące pakowania : 303
Llość : 30 L
: Przepisy prawne cytowane powyżej obowiązują w dniu aktualizacji tej karty bezpieczeństwa
Biorąc jednak pod uwagę możliwość zmiany przepisów prawnych dotyczących transportu
substancji niebezpiecznych oraz w wypadku gdy karta bezpieczeństwa otrzymana przez
państwo liczy ponad 12 miesięcy należy upewnić się o ich prawomocności w biurze
handlowym
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SEKCJA 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące
bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony
środowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny
: WGK (klasa zagrożenia wodnego): 2
Niemcy
: NFPA Hazard Rating :
USA
- Reactivity : 0
- Flammability : 4
- Health : 1
: 15.2. Ocena bezpieczeństwa
chemicznego

SEKCJA 16 Inne informacje
Informacje dodatkowe

Treść zwrotów R w §3

Treść zwrotów H w §3

* Aktualizacja

: Substancja przeznaczona wyłącznie do użytku przemysłowego
W celu uzyskania dokładniejszej informacji na temat użytku tego produktu, skonsultować notę
techniczną lub skontaktować się z najbliższym oddziałem handlowym
Niniejsza karta charakterystyki została zredagowana zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 453/
2010
: R12 : Skrajnie łatwopalny.
R51/53 : Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R65 : Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R66 : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
R67 : Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
: EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
H224 - Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
: Wszystkie rubryki uległy zmianom w stosunku do poprzedniej wersji.

Obecna karta bezpieczeństwa uzupełnia instrukcje obsługi ale ich nie zastępuje. Informacje w niej zawarte opierają się na naszym
stanie wiedzy na dzień określony powyżej i dotyczącym jedynie wskazanego produktu. Są one podane z pełną lojalnością.
Poza tym, zwracamy uwagę użytkowników na ewentualne zagrożenie związane z użyciem substancji innym niż to do jakiego
zostało przeznaczone.
Karta ta w żadnym wypadku nie zwalnia użytkownika ze znajomości i zastosowania ogółu przepisów dotyczących jego
działalności. On jeden ponosi całkowitą odpowiedzialność jeżeli chodzi o środki ostrożności związane z używaniem produktu który
powinien znać.
Wszystkie wymienione przepisy mają tylko na celu pomóc odbiorcy w wypełnieniu obowiązków którym podlega w momencie
używania substancji niebezpiecznej.
Lista wymienonych obowiązków nie powinna być uważana jako wyczerpująca. Nie uwalnia ona użytkowanika od upewnienia się
czy nie istnieją inne obowiązki, któ rym podlega według tekstów innych od cytowanych powyżej i dotyczących posiadania i
używania substancji za które jest sam odpowiedzialny .
Koniec dokumentu
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB PREPARATU ORAZ
PRODUCENTA/PRZEDSIĘBIORSTWA:
Nazwa produktu

Isobutane

Numer indeksu

601-004-00-0

Numer CAS

75-28-5

numer EWG (EINECS)

200-857-2

Numer UN (ONZ)

1969

Kod KEMLERA

23

Kod klasyfikacji produktu
- Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG
- Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

F+ R 12
gaz łatwopalny 1, H220

1.2
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego, domowego oraz do sprzedaży.
1.3

Identyfikator producenta/przedsiębiorstwa

Dostawca: GTS Special Gas
Adres: str. Armoniei nr 30, sector 2, Bukareszt, Rumunia, tel: +40 21 2103170, fax: +40 21 2103177
Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: wieś Bucsani, miasto Ionesti, powiat Valcea,
Rumunia, Tel./fax: +40 250 763082
1.4
Numer awaryjny
+40 0751259230 – GTS Special Gas (codziennie, całą dobą)
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji
Produkt jest sklasyfikowany zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako:
 F+, R 12
Klasyfikacja zwiąże się ze zastosowaniem rozporządzeniem 1272/2008
Kod klas oraz kategoria zagrożeń:
 gaz podciśnieniem
 gaz łatwopalny 1

GTS SPECIAL GAS
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Nie zawiera 1.3 butadienu w ilościach przekraczających 0,1%.( rozporządzenie WEG/UE Nr 1272, 16
gru 2008)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń:
H220
H280
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń oraz zwroty R
Zagrożenie
H220: Gaz skrajnie łatwopalny
H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
P102: Chronić przed dziećmi
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. –
Palenie wzbronione.
P410+P403: Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
R12: Gaz skrajnie łatwopalny
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy (CLP)

GHS 02

GHS 04

(gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 1)
Hasło ostrzegawcze (CLP)

(gazy pod ciśnieniem: gazy skroplone)
Zagrożenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń H220 – Gaz skrajnie łatwopalny
H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi
(CLP)
wybuchem
Zwroty wskazujące środki ostrożności
(CLP)

P210
Przechowywać
z
dala
od
źródeł
ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. –
Palenie wzbronione.
P377 - W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić,
jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P381 - Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to
bezpieczne.
P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410 – Chronić przed światłem słonecznym.
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2.3. Inne zagrożenia
Substancje nie stanowią zagrożenia dla osób w zaleconych warunkach przechowywania oraz zastosowania.
Następujące informacje dotyczą innych warunków zagrożeń, które mogą przyczynić się - wbrew braku
klasyfikacji substancji - do ogólnych zagrożeń produktu:
Gromadzenie się oparów w zamkniętej przestrzeni może tworzyć mieszaninę wybuchową razem z
powietrzem, zwłaszcza w przestrzeniach zamkniętych lub wnętrz pustych nieregenerowanych pojemnikach.
Gromadzenie się oparów w zamkniętej przestrzeni może spowodować uduszenie (z powodu braku tlenu)
Pary są nie widoczne, mimo tego, że cieczy się rozszerza powodując z wilgotnym powietrzem pojawienie się
mgła.
Gęstość par jest cięższa od powietrza i ma tendencję do stagnacji nad podłożą.
W przypadku kontaktu cieczy z skórą/oczami może wystąpić oparzenie zimnem (odmrożenia).
Przy spalaniu zwalnia się CO2 (dwutlenek węgla), który jest duszącym gazem. Brak tlenu i
niewystarczającego napowietrzania / wentylacji / odprowadzania dymów może powodować CO (tlenek węgla),
który jest bardzo toksycznym gazem.
Silne nagrzewanie zbiornika (np. w przypadku pożaru) wywołuje znaczny wzrost objętości obu cieczy i
ciśnienia, co stanowi zagrożenie wybuchem zbiornika.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Produkt

Formuła chemiczna

Numer CAS

Isobutane

C4H10

75-28-5

Numer zgodnie z
EWG
200-857-2

Produkt pochodzący z destylacji i obróbki ropy naftowej, z szybów naftowych w związku z wydzielaniem
gazu ziemnego lub innymi procesami chemicznym, może zawierać niewielkie ilości innych nasyconych lub
nienasyconych węglowodorów, które nie stwarzają zagrożeń innych niż te typowe dla tej substancji, o których jest
mowa w pkt. 2.
Nie zawiera 1.3 butadienu w ilości przekraczającej 0,1%.(Roz. 1272 / EWG/UE, 16 grudnia 2008r.)

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
W przypadku:
inhalacji (faza gazowa)
Osobę zatrutą natychmiast usunąć ze skażonego pomieszczenia i wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli
objawy pojawiają się w związku z inhalacji par, wezwać pomoc medyczną.
Zastosować sztuczne oddychanie w przypadku gdy osoba zatruta wskazuje na poważne trudności w
oddychaniu.
kontaktu ze skórą (faza ciekła)
Przemyć natychmiast zimną wodą. Ostrożnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć narażone części ciała
dużą ilością bieżącej wody. Jeśli pojawiają się odmrożenia, zasięgnąć pomocy medycznej.
kontaktu z oczami (faza ciekła)
Przepłukać dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach i wezwać natychmiast pomoc lekarską.
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połknięcia
nie dotyczy
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze
W przypadku małych pożarów, można używać środków gaśniczych klasy C, np., proszki gaśnicze lub
dwutlenek węgla.
Nie zastosuj wody lub piany gaśniczej w przypadku pożaru spowodowanego zapłonem.
Proszki gaśnicze lub dwutlenek węgla można także zastosować aby gasić pożary pojazdów.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną
Spalanie substancji wywołuje CO2 (dwutlenek węgla), który jest gazem duszącym. Brak tlenu i
niewystarczającego napowietrzania / wentylacji / odprowadzania dymów może powodować (tlenek węgla), który
jest bardzo toksycznym gazem.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. W przypadku płonięcia wyciekającego gazu,
raczej zapobiec tworzeniu rozszerzającego obłoku gazowego, który grozi ponownym zapłonem niż płomienia.
Ochłodzić wodą pojemniki i butle narażone na pożar, aby zapobiec ich ogrzewaniu (lub ewentualnemu
wybuchowi).
W przypadku gdy gaszenie niezwykło dużych płomieni spowodowanych płonięciem wyciekającego gazu
poprzez przerwaniem wycieku gazu nie jest możliwe, pożar należy zmniejszyć i utrzymać pod kontrolą za pomocą
hydrantów o rozfrakcjonowanym strumieniu.
Rozpryskać wodę lub zastosować rozfrakcjonowany strumień wody aby obniżyć stężenie możliwych
obłoków gazowych poniżej dolnej granicy wybuchowości.
Założyć specjalne wyposażenie, w tym hełm, daszek, rękawiczki i, w wielkości przypadków, aparat
oddechowy i odzież ochronną do walki z ogniem.

6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
 Nie używać urządzeń elektronicznych, chyba że, są one zabezpieczone w razie awarii (np. są one
wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego - anti-blowing);
 Zatrzymać uwolnienie u źródła, jeśli można wykonać pracę bez ryzyka;
 Unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami.
6.1.1. Dla tych, którzy nie postępują osobiście:
W przypadku niezamierzonego wycieku lub uwolnienia substancji:
 Nosić antystatyczne bawełnie / wełniane ubrania i obuwie antystatyczne. Nie nosić tkanin
syntetycznych;
 Usunąć źródła zapłonu i zapewnić odpowiednią wentylację;
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 Wyizolować i przystąpić do ewakuacji ludzi ze zagrożonej strefy;
 Zapobiec wydostaniu się gazu do kanałów, piwnic lub szybów albo do podobnych przestrzeni, w
której zgromadzenie się produktu może stanowić zagrożenie (pary są cięższe od powietrza);
 Zawiadomić odpowiednią służbę zgodnie z planem postępowania w razie awarii.
6.1.2. Dla tych, którzy interweniują osobiście:
W przypadku niezamierzonego przecieku lub uwolnienia substancji:
 Nosić antystatyczne bawełnie / wełniane ubrania i obuwie, zapewniając całkowitą ochronę ciała i
kończyn.
 Nosić okulary ochronne oraz daszek;
 Nosić obuwie antystatyczne;
 Nosić rękawiczce ochronne.
7.

POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zapobiec wydostaniu się gazu do atmosfery.
Używać zamkniętych systemów wentylacji.
Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Pracować daleko od źródeł zapłonu.
Przy pracy z produktem, używać narzędzi nie iskrzących.
Uziemiać i umocować wszystkie kable i urządzenia związane z systemem produktu i zapobiec zgromadzeniu
się wyładowań elektrostatycznych podczas wlewania i butelkowania.
Środki higieny:
Jedzenie, picie i palenie wzbronione w strefach roboczych.
Po użyciu, umyć ręce.
Zachować skażone ubranie i sprzęt ochronny osobistej przed wyjściem do kafeterii.
7.2. Magazynowanie
W przestrzeniach klasyfikowanych według dyrektywy ATEX używać urządzeń i narzędzi elektronicznych
zabezpieczonych przed awarią, np. grupy IIG, klasy temperatury nie poniżej T2.
Zbiorniki ciśnieniowe stałe jak np. urządzenia ciśnieniowe, które przestrzegają wymogów przewidzianych
przez dyrektywę 97/23/WE (PED) i przechodzą okresową kontrolą.
Zbiorniki ciśnieniowe nośne (butle, beczki, cysterny), które przestrzegają wymogów przewidzianych przez
dyrektywę 1999/36/WE (TPED) i przepisów ADR.
Przechowywać się z dala od gazów utleniających
7.3. Szczególne zastosowania końcowe
Magazynowanie i postępowanie z substancją przeznaczoną do stosowania w produkcji zapalniczek, ładowarek do
zapalniczek, aerozoli i nabojów gazowych z powiązanymi zbiornikami zgodne z zasadami ADR, w szczególności
ze wskazówkami P003 dotyczącymi magazynowania.
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8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
8.1. Parametry dotyczące kontroli narażenia
Dopuszczane limity w środowisku pracy:
Alkany C1-C4 (łącznie HC)
ACGIH 2010:
TLV – TWA: 1000 ppm.
a) Ochrona oczu lub twarzy:
Używać okularów, daszków, osłon twarzy do ochrony przed opryskami cieczą.
b) Ochrona skóry
Nosić całkowite antystatyczne ubranie aby osłonić kończyny też.
Ochrona rąk
Używać rękawic skórzanych/specyficznych i rękawic termoizolacyjnych z mankietem do ochrony rąk i
przedramion w przypadku awarii.
c) Ochrona dróg oddechowych
W przypadku interwencji osobistej, używać samodzielnego aparatu oddechowego;
d) Zagrożenia termiczne
Aby zapobiec odmrożeniom (w przypadku niezamierzonych uwolnień cieczy), używać daszków lub osłon dla
twarzy, rękawic termoizolacyjnych oraz całkowitych ubrań do ochrony ciała i kończyn.
8.2 Kontrola narażenia środowiska
Brak dowodów.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Postać fizyczna:
Barwa:
Zapach:
Próg zapachu:
pH:
Gęstość względna w 20° C, Kg/l:
Ciśnienie par 20°C, bar:
Temperatura wrzenia, °C:
Temperatura topnienia, °C:
Temperatura zapłonu, °C:
Temperatura samozapłonu, °C:
Temperatura krytyczna, °C:
Dolna/Górna granica wybuchowości w
powietrzu, objętość w %
Szybkość parowania
Ciśnienie par
Rozpuszczalność, mg/l

gaz, gaz skroplony pod ciśnieniem
bez barwy
typowy
bez zapachu
nie dotyczy
0,553 ÷ 0,558
2,1 ± 0,1
-11,7° C
-159,6° C
- 83° C
460° C
ok. 135° C
poniżej: 1,40
powyżej: 8,30
nie dotyczy
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku XI do
REACH)
24,4 ÷ 60,4
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Współczynnik podziału (N-oktanol /woda)
Temperatura rozkładu
Lepkość
Właściwości wybuchowe
właściwości utleniające

1,09 ÷ 2,8
nie dotyczy
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku XI do
REACH)
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku VII do
REACH)
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku VII do
REACH)

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1.
Reaktywność
Może stworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
10.2.
Stabilność chemiczna
Nie zostały zidentyfikowane istotne warunki powodujące niestabilności.
10.3.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Nie zostały zidentyfikowane warunki powodujące niebezpieczne reakcji.
10.4.
Warunki, których należy unikać:
Unikać ogrzewania substancji i zbiorników.
Unikać szybkiej dekompresji zbiorników powodującej silne chłodzenie, przy temperaturach znacznie poniżej
0° C.
10.5.
Materiały niezgodne
Niezgodny z środkami utleniającymi.
10.6.
Niebezpieczne produkty z rozkładu
W przypadku iskrzenia, pojawia się reakcja egzotermiczna i tworzą się tlenki węgla (CO2, CO).
Nie jest jasne czy w wyniku rozkładu tworzą się produkty niestabilne.
Nie jest jasne czy jest potrzebne stosowanie środków stabilizujących.
11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność ostra
doustnie (LD50)
Inhalacyjnie (LC50)
Skóra (LD50)
Toksyczność
chroniczna
Doustnie (LD50)
Inhalacyjnie (LC50)
Skóra (LD50)
Podrażenie skóry

brak danych
658 mg/l (4hours)
brak danych

brak danych
brak danych
brak danych
Gazy sprężone powodują odmrożenia.
W przypadku kontaktu ze szybko rozszerzającym produktem w postaci płynnej lub
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gazowej powoduje odmrożenia.
pH: nie dotyczy
Poważne
uszkodzenie
wzroku/podrażnienie
oczu

Gazy sprężone powodują odmrożenia .
pH: nie dotyczy

Działanie uczulające niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na
skórę/drogi
oddechowe
Działanie mutagenne
na komórki
rozrodcze

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Rakotwórczość:

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Szkodliwe działanie
na rozrodczość

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Zagrożenie
spowodowane
aspiracją

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Działanie toksyczne niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na narządy docelowe
–
narażenie
jednorazowe
Działanie toksyczne
niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na narządy docelowe
– narażenie
powtarzane
12.INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczność
Brak danych
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Isobutane rozprasza się szybko w atmosferze.
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Nie dotyczy
12.4 Mobilność w glebie
Nie dotyczy gazu.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Isobutane nie jest uważana na trwałą, toksyczną i nie ma zdolności do bioakumulacji (PBT).
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Isobutane nie jest uważana na bardzo trwałą i nie ma zdolności do bioakumulacji znacznych ilości
(vPvB).
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.
13.POSTĘPOWANIE Z OPADAMI
Zapobiec za wszelką ceną uwolnieniu się produktowi do atmosfery.
Nie wyrzucać do kanałów lub do środowiska.
W przypadku usunięcia awaryjnego, zaleca się palenie produktu pod nadzorem wyspecjalizowanego
technika.
Nie istnieje problem z usuwaniem opakowań (użytkowanie, transport i magazynowanie), ponieważ zbiorniki
(cylinder itd.) można zazwyczaj ponownie wyładowywać.
Zbiorniki, które nie nadają się do wielokrotnego użytku, usuwają się zgodnie z rozporządzeniem UNI EN
12816 oraz nr 152/2006,
14.INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1.
numer ONZ (UN) ADR/RID, IMDG, IATA: UN 1969
14.2.
Właściwa nazwa przewozową UN ADR/RID/ADN, IMDG,IATA: ISOBUTANE
Etykiety zagrożenia: 2.1 gaz palny
Numer identyfikacji zagrożenia (nr Kember): 23
14.3.
Klas(y) zagrożenia w transporcie
ADR/RID/ADN/ IMDG, IATA: Klasa 2, Kod klasyfikacji 2 F
14.4.
Grupa opakowań
Nie dotyczy.
14.5.
Zagrożenia dla środowiska
Nie są dostępne informacje dodatkowe.
14.6.
Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Palenie wzbronione
14.7.
Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do MARPOL 73/78 oraz Kod IPB
Nie dotyczy.
15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1.

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

Granica narażenia w miejscu pracy została opisana w punkcie 8.1
16. INNE INFORMACJE
16.1
Źródła informacji, na podstawie których opracowano kartę charakterystyki
- Internet
- dane i informacje z Narodowej Agencji dla Ochrony Środowiska.
- dane i informacje z kluczowej literatury.
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Stosowane skróty i akronimy
CAS – Chemical Abstracts Service.
CLP – Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie.
ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.
ADN - Regulamin międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych
IMDG – Międzynarodowy Morski Kodeks towarów niebezpiecznych.
IATA – International Air Transport Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).
MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
REACH – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielenie
zezwoleń i Ograniczenie w zakresie chemikaliów)
ACGIH – Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych.
LC50 – stężenie śmiertelne, 50%.
LD50 – średnia dawka śmiertelna, 50%.
TLV – TWA – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe – Średni ważony czas.
Karta charakterystyki opracowana została zgodnie z ostatnią strukturą dla kartek charakterystyki przewidzianą w
Rozporządzeniu 453/2010/WE zmieniającym rozporządzenie 1907/2006/WE (REACH).
Produkt został przeklasyfikowany, oznakowanym nową etykietą a zwroty zagrożenia i bezpieczeństwa zostały
przeredagowane w postaci nowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i ostrożności zgodnie z
rozporządzeniem 1272/2008.
Wszystkie przedstawione informacje odnoszą się do konkretnego produktu i mogą one stracić przydatność w
przypadku stosowania produktu jako mieszanina z innymi materiałami lub w innych procesach.
Informacje tej kartki charakterystyki stanowią własnością GTS Special Gas.
Koniec dokumentu
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB PREPARATU ORAZ
PRODUCENTA/PRZEDSIĘBIORSTWA:
Nazwa produktu

n-Butane

Numer indeksu

601-004-00-0

Numer CAS

106-97-8

numer EWG (EINECS)

203-448-7

Numer UN (ONZ)

1011

Kod KEMLERA

23

Kod klasyfikacji produktu
- Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG
- Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

F+ R 12
gaz łatwopalny 1, H220

1.2
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego, domowego oraz do sprzedaży.
1.3

Identyfikator producenta/przedsiębiorstwa

Dostawca: GTS Special Gas
Adres: str. Armoniei nr 30, sector 2, Bukareszt, Rumunia, tel: +40 21 2103170, fax: +40 21 2103177
Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: wieś Bucsani, miasto Ionesti, powiat Valcea,
Rumunia, Tel./fax: +40 250 763082
1.4
Numer awaryjny
+40 0751259230 – GTS Special Gas (codziennie, całą dobą)
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji
Produkt jest sklasyfikowany zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako:
 F+, R 12
Klasyfikacja zwiąże się ze zastosowaniem rozporządzeniem 1272/2008
Kod klas oraz kategoria zagrożeń:
 gaz podciśnieniem
 gaz łatwopalny 1
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Nie zawiera 1.3 butadienu w ilościach przekraczających 0,1%.( rozporządzenie WEG/UE Nr 1272, 16
gru 2008)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń:
H220
H280
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń oraz zwroty R
Zagrożenie
H220: Gaz skrajnie łatwopalny
H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
P102: Chronić przed dziećmi
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. –
Palenie wzbronione.
P410+P403: Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
R12: Gaz skrajnie łatwopalny
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy (CLP)

GHS 02

GHS 04

(gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 1)
Hasło ostrzegawcze (CLP)

(gazy pod ciśnieniem: gazy skroplone)
Zagrożenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń H220 – Gaz skrajnie łatwopalny
H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi
(CLP)
wybuchem
Zwroty wskazujące środki ostrożności
(CLP)

P210
Przechowywać
z
dala
od
źródeł
ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. –
Palenie wzbronione.
P377 - W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić,
jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P381 - Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to
bezpieczne.
P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410 – Chronić przed światłem słonecznym.
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2.3. Inne zagrożenia
Substancje nie stanowią zagrożenia dla osób w zaleconych warunkach przechowywania oraz zastosowania.
Następujące informacje dotyczą innych warunków zagrożeń, które mogą przyczynić się - wbrew braku
klasyfikacji substancji - do ogólnych zagrożeń produktu:
Gromadzenie się oparów w zamkniętej przestrzeni może tworzyć mieszaninę wybuchową razem z
powietrzem, zwłaszcza w przestrzeniach zamkniętych lub wnętrz pustych nieregenerowanych pojemnikach.
Gromadzenie się oparów w zamkniętej przestrzeni może spowodować uduszenie (z powodu braku tlenu)
Pary są nie widoczne, mimo tego, że cieczy się rozszerza powodując z wilgotnym powietrzem pojawienie się
mgła.
Gęstość par jest cięższa od powietrza i ma tendencję do stagnacji nad podłożą.
W przypadku kontaktu cieczy z skórą/oczami może wystąpić oparzenie zimnem (odmrożenia).
Przy spalaniu zwalnia się CO2 (dwutlenek węgla), który jest duszącym gazem. Brak tlenu i
niewystarczającego napowietrzania / wentylacji / odprowadzania dymów może powodować CO (tlenek węgla),
który jest bardzo toksycznym gazem.
Silne nagrzewanie zbiornika (np. w przypadku pożaru) wywołuje znaczny wzrost objętości obu cieczy i
ciśnienia, co stanowi zagrożenie wybuchem zbiornika.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Produkt

Formuła chemiczna

Numer CAS

N-Butane

C4H10

106-97-8

Numer zgodnie z
EWG
203-448-7

Produkt pochodzący z destylacji i obróbki ropy naftowej, z szybów naftowych w związku z wydzielaniem
gazu ziemnego lub innymi procesami chemicznym, może zawierać niewielkie ilości innych nasyconych lub
nienasyconych węglowodorów, które nie stwarzają zagrożeń innych niż te typowe dla tej substancji, o których jest
mowa w pkt. 2.
Nie zawiera 1.3 butadienu w ilości przekraczającej 0,1%.(Roz. 1272 / EWG/UE, 16 grudnia 2008r.)

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
W przypadku:
inhalacji (faza gazowa)
Osobę zatrutą natychmiast usunąć ze skażonego pomieszczenia i wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli
objawy pojawiają się w związku z inhalacji par, wezwać pomoc medyczną.
Zastosować sztuczne oddychanie w przypadku gdy osoba zatruta wskazuje na poważne trudności w
oddychaniu.
kontaktu ze skórą (faza ciekła)
Przemyć natychmiast zimną wodą. Ostrożnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć narażone części ciała
dużą ilością bieżącej wody. Jeśli pojawiają się odmrożenia, zasięgnąć pomocy medycznej.
kontaktu z oczami (faza ciekła)
Przepłukać dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach i wezwać natychmiast pomoc lekarską.
połknięcia
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nie dotyczy
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze
W przypadku małych pożarów, można używać środków gaśniczych klasy C, np., proszki gaśnicze lub
dwutlenek węgla.
Nie zastosuj wody lub piany gaśniczej w przypadku pożaru spowodowanego zapłonem.
Proszki gaśnicze lub dwutlenek węgla można także zastosować aby gasić pożary pojazdów.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną
Spalanie substancji wywołuje CO2 (dwutlenek węgla), który jest gazem duszącym. Brak tlenu i
niewystarczającego napowietrzania / wentylacji / odprowadzania dymów może powodować (tlenek węgla), który
jest bardzo toksycznym gazem.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. W przypadku płonięcia wyciekającego gazu,
raczej zapobiec tworzeniu rozszerzającego obłoku gazowego, który grozi ponownym zapłonem niż płomienia.
Ochłodzić wodą pojemniki i butle narażone na pożar, aby zapobiec ich ogrzewaniu (lub ewentualnemu
wybuchowi).
W przypadku gdy gaszenie niezwykło dużych płomieni spowodowanych płonięciem wyciekającego gazu
poprzez przerwaniem wycieku gazu nie jest możliwe, pożar należy zmniejszyć i utrzymać pod kontrolą za pomocą
hydrantów o rozfrakcjonowanym strumieniu.
Rozpryskać wodę lub zastosować rozfrakcjonowany strumień wody aby obniżyć stężenie możliwych
obłoków gazowych poniżej dolnej granicy wybuchowości.
Założyć specjalne wyposażenie, w tym hełm, daszek, rękawiczki i, w wielkości przypadków, aparat
oddechowy i odzież ochronną do walki z ogniem.

6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
 Nie używać urządzeń elektronicznych, chyba że, są one zabezpieczone w razie awarii (np. są one
wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego - anti-blowing);
 Zatrzymać uwolnienie u źródła, jeśli można wykonać pracę bez ryzyka;
 Unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami.
6.1.1. Dla tych, którzy nie postępują osobiście:
W przypadku niezamierzonego wycieku lub uwolnienia substancji:
 Nosić antystatyczne bawełnie / wełniane ubrania i obuwie antystatyczne. Nie nosić tkanin
syntetycznych;
 Usunąć źródła zapłonu i zapewnić odpowiednią wentylację;
 Wyizolować i przystąpić do ewakuacji ludzi ze zagrożonej strefy;
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 Zapobiec wydostaniu się gazu do kanałów, piwnic lub szybów albo do podobnych przestrzeni, w
której zgromadzenie się produktu może stanowić zagrożenie (pary są cięższe od powietrza);
 Zawiadomić odpowiednią służbę zgodnie z planem postępowania w razie awarii.
6.1.2. Dla tych, którzy interweniują osobiście:
W przypadku niezamierzonego przecieku lub uwolnienia substancji:
 Nosić antystatyczne bawełnie / wełniane ubrania i obuwie, zapewniając całkowitą ochronę ciała i
kończyn.
 Nosić okulary ochronne oraz daszek;
 Nosić obuwie antystatyczne;
 Nosić rękawiczce ochronne.
7.

POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zapobiec wydostaniu się gazu do atmosfery.
Używać zamkniętych systemów wentylacji.
Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Pracować daleko od źródeł zapłonu.
Przy pracy z produktem, używać narzędzi nie iskrzących.
Uziemiać i umocować wszystkie kable i urządzenia związane z systemem produktu i zapobiec zgromadzeniu
się wyładowań elektrostatycznych podczas wlewania i butelkowania.
Środki higieny:
Jedzenie, picie i palenie wzbronione w strefach roboczych.
Po użyciu, umyć ręce.
Zachować skażone ubranie i sprzęt ochronny osobistej przed wyjściem do kafeterii.
7.2. Magazynowanie
W przestrzeniach klasyfikowanych według dyrektywy ATEX używać urządzeń i narzędzi elektronicznych
zabezpieczonych przed awarią, np. grupy IIG, klasy temperatury nie poniżej T2.
Zbiorniki ciśnieniowe stałe jak np. urządzenia ciśnieniowe, które przestrzegają wymogów przewidzianych
przez dyrektywę 97/23/WE (PED) i przechodzą okresową kontrolą.
Zbiorniki ciśnieniowe nośne (butle, beczki, cysterny), które przestrzegają wymogów przewidzianych przez
dyrektywę 1999/36/WE (TPED) i przepisów ADR.
Przechowywać się z dala od gazów utleniających
7.3. Szczególne zastosowania końcowe
Magazynowanie i postępowanie z substancją przeznaczoną do stosowania w produkcji zapalniczek, ładowarek do
zapalniczek, aerozoli i nabojów gazowych z powiązanymi zbiornikami zgodne z zasadami ADR, w szczególności
ze wskazówkami P003 dotyczącymi magazynowania.
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
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8.1. Parametry dotyczące kontroli narażenia
Dopuszczane limity w środowisku pracy:
Alkany C1-C4 (łącznie HC)
ACGIH 2010:
TLV – TWA: 1000 ppm.
a) Ochrona oczu lub twarzy:
Używać okularów, daszków, osłon twarzy do ochrony przed opryskami cieczą.
b) Ochrona skóry
Nosić całkowite antystatyczne ubranie aby osłonić kończyny też.
Ochrona rąk
Używać rękawic skórzanych/specyficznych i rękawic termoizolacyjnych z mankietem do ochrony rąk i
przedramion w przypadku awarii.
c) Ochrona dróg oddechowych
W przypadku interwencji osobistej, używać samodzielnego aparatu oddechowego;
d) Zagrożenia termiczne
Aby zapobiec odmrożeniom (w przypadku niezamierzonych uwolnień cieczy), używać daszków lub osłon dla
twarzy, rękawic termoizolacyjnych oraz całkowitych ubrań do ochrony ciała i kończyn.
8.2 Kontrola narażenia środowiska
Brak dowodów.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Postać fizyczna:
Barwa:
Zapach:
Próg zapachu:
pH:
Gęstość względna w 20° C, Kg/l:
Ciśnienie par 20°C, bar:
Temperatura wrzenia, °C:
Temperatura topnienia, °C:
Temperatura zapłonu, °C:
Temperatura samozapłonu, °C:
Temperatura krytyczna, °C:
Dolna/Górna granica wybuchowości w
powietrzu, objętość w %
Szybkość parowania
Ciśnienie par
Rozpuszczalność, mg/l
Współczynnik podziału (N-oktanol /woda)

gaz, gaz skroplony pod ciśnieniem
bez barwy
typowy
bez zapachu
nie dotyczy
0,575 ÷ 0,579
1,2 ± 0,1
0,5° C
-138° C
- 60° C
287° C
ok. 151° C
poniżej: 1,80
powyżej: 8,40
nie dotyczy
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku XI do
REACH)
24,4 ÷ 60,4
1,09 ÷ 2,8
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Temperatura rozkładu
Lepkość
Właściwości wybuchowe
właściwości utleniające

nie dotyczy
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku XI do
REACH)
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku VII do
REACH)
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku VII do
REACH)

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1.
Reaktywność
Może stworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
10.2.
Stabilność chemiczna
Nie zostały zidentyfikowane istotne warunki powodujące niestabilności.
10.3.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Nie zostały zidentyfikowane warunki powodujące niebezpieczne reakcji.
10.4.
Warunki, których należy unikać:
Unikać ogrzewania substancji i zbiorników.
Unikać szybkiej dekompresji zbiorników powodującej silne chłodzenie, przy temperaturach znacznie poniżej
0° C.
10.5.
Materiały niezgodne
Niezgodny z środkami utleniającymi.
10.6.
Niebezpieczne produkty z rozkładu
W przypadku iskrzenia, pojawia się reakcja egzotermiczna i tworzą się tlenki węgla (CO2, CO).
Nie jest jasne czy w wyniku rozkładu tworzą się produkty niestabilne.
Nie jest jasne czy jest potrzebne stosowanie środków stabilizujących.
11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność ostra
doustnie (LD50)
Inhalacyjnie (LC50)
Skóra (LD50)
Toksyczność
chroniczna
Doustnie (LD50)
Inhalacyjnie (LC50)
Skóra (LD50)
Podrażenie skóry

brak danych
658 mg/l (4hours)
brak danych

brak danych
brak danych
brak danych
Gazy sprężone powodują odmrożenia.
W przypadku kontaktu ze szybko rozszerzającym produktem w postaci płynnej lub
gazowej powoduje odmrożenia.
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pH: nie dotyczy
Poważne
uszkodzenie
wzroku/podrażnienie
oczu

Gazy sprężone powodują odmrożenia .
pH: nie dotyczy

Działanie uczulające niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na
skórę/drogi
oddechowe
Działanie mutagenne
na komórki
rozrodcze

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Rakotwórczość:

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Szkodliwe działanie
na rozrodczość

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Zagrożenie
spowodowane
aspiracją

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Działanie toksyczne niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na narządy docelowe
–
narażenie
jednorazowe
Działanie toksyczne
niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na narządy docelowe
– narażenie
powtarzane
12.INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczność
Brak danych
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
N-butane rozprasza się szybko w atmosferze.
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Nie dotyczy
12.4 Mobilność w glebie
Nie dotyczy gazu.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Mieszanina nie jest uważana na trwałą, toksyczną i nie ma zdolności do bioakumulacji (PBT).
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Mieszanina nie jest uważana na bardzo trwałą i nie ma zdolności do bioakumulacji znacznych ilości
(vPvB).
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.
13.POSTĘPOWANIE Z OPADAMI
Zapobiec za wszelką ceną uwolnieniu się produktowi do atmosfery.
Nie wyrzucać do kanałów lub do środowiska.
W przypadku usunięcia awaryjnego, zaleca się palenie produktu pod nadzorem wyspecjalizowanego
technika.
Nie istnieje problem z usuwaniem opakowań (użytkowanie, transport i magazynowanie), ponieważ zbiorniki
(cylinder itd.) można zazwyczaj ponownie wyładowywać.
Zbiorniki, które nie nadają się do wielokrotnego użytku, usuwają się zgodnie z rozporządzeniem UNI EN
12816 oraz nr 152/2006,
14.INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1.
numer ONZ (UN) ADR/RID, IMDG, IATA: UN 1011
14.2.
Właściwa nazwa przewozową UN ADR/RID/ADN, IMDG,IATA: N- BUTANE
Etykiety zagrożenia: 2.1 gaz palny
Numer identyfikacji zagrożenia (nr Kember): 23
14.3.
Klas(y) zagrożenia w transporcie
ADR/RID/ADN/ IMDG, IATA: Klasa 2, Kod klasyfikacji 2 F
14.4.
Grupa opakowań
Nie dotyczy.
14.5.
Zagrożenia dla środowiska
Nie są dostępne informacje dodatkowe.
14.6.
Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Palenie wzbronione
14.7.
Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do MARPOL 73/78 oraz Kod IPB
Nie dotyczy.
15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1.

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

Granica narażenia w miejscu pracy została opisana w punkcie 8.1
16. INNE INFORMACJE
16.1
Źródła informacji, na podstawie których opracowano kartę charakterystyki
- Internet
- dane i informacje z Narodowej Agencji dla Ochrony Środowiska.
- dane i informacje z kluczowej literatury.
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Stosowane skróty i akronimy
CAS – Chemical Abstracts Service.
CLP – Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie.
ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.
ADN - Regulamin międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych
IMDG – Międzynarodowy Morski Kodeks towarów niebezpiecznych.
IATA – International Air Transport Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).
MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
REACH – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielenie
zezwoleń i Ograniczenie w zakresie chemikaliów)
ACGIH – Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych.
LC50 – stężenie śmiertelne, 50%.
LD50 – średnia dawka śmiertelna, 50%.
TLV – TWA – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe – Średni ważony czas.
Karta charakterystyki opracowana została zgodnie z ostatnią strukturą dla kartek charakterystyki przewidzianą w
Rozporządzeniu 453/2010/WE zmieniającym rozporządzenie 1907/2006/WE (REACH).
Produkt został przeklasyfikowany, oznakowanym nową etykietą a zwroty zagrożenia i bezpieczeństwa zostały
przeredagowane w postaci nowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i ostrożności zgodnie z
rozporządzeniem 1272/2008.
Wszystkie przedstawione informacje odnoszą się do konkretnego produktu i mogą one stracić przydatność w
przypadku stosowania produktu jako mieszanina z innymi materiałami lub w innych procesach.
Informacje tej kartki charakterystyki stanowią własnością GTS Special Gas.
Koniec dokumentu
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB PREPARATU ORAZ
PRODUCENTA/PRZEDSIĘBIORSTWA:
Nazwa produktu

Mieszanina 2,7

Numer indeksu

nie dotyczy (mieszanina)

Numer CAS

nie dotyczy (mieszanina)

numer EWG (EINECS)

nie dotyczy (mieszanina)

Numer UN (ONZ)

1965

Kod KEMLERA

23

Kod klasyfikacji produktu
- Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG
- Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

F+ R 12
gaz łatwopalny 1, H220
gaz pod ciśnieniem, H 280

1.2
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego, domowego oraz do sprzedaży.
1.3

Identyfikator producenta/przedsiębiorstwa

Dostawca: GTS Special Gas
Adres: str. Armoniei nr 30, sector 2, Bukareszt, Rumunia, tel: +40 21 2103170, fax: +40 21 2103177
Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: wieś Bucsani, miasto Ionesti, powiat Valcea,
Rumunia, Tel./fax: +40 250 763082
1.4
Numer awaryjny
+40 0751259230 – GTS Special Gas (codziennie, całą dobą)
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji
Produkt jest sklasyfikowany zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako:
 F+, R 12
Klasyfikacja zwiąże się ze zastosowaniem rozporządzeniem 1272/2008
Kod klas oraz kategoria zagrożeń:
 gaz podciśnieniem
 gaz łatwopalny 1
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Nie zawiera 1.3 butadienu w ilościach przekraczających 0,1%.( rozporządzenie WEG/UE Nr 1272, 16
gru 2008)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń:
H220
H280
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń oraz zwroty R
Zagrożenie
H220: Gaz skrajnie łatwopalny
H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
P102: Chronić przed dziećmi
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. –
Palenie wzbronione.
P410+P403: Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
R12: Gaz skrajnie łatwopalny
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy (CLP)

GHS 02

GHS 04

(gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 1)
Hasło ostrzegawcze (CLP)

(gazy pod ciśnieniem: gazy skroplone)
Zagrożenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń H220 – Gaz skrajnie łatwopalny
H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi
(CLP)
wybuchem
Przechowywać
z
dala
od
źródeł
Zwroty wskazujące środki ostrożności P210
ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. –
(CLP)
Palenie wzbronione.
P377 - W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić,
jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P381 - Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to
bezpieczne.
P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410 – Chronić przed światłem słonecznym.
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2.3. Inne zagrożenia
Substancje nie stanowią zagrożenia dla osób w zaleconych warunkach przechowywania oraz zastosowania.
Następujące informacje dotyczą innych warunków zagrożeń, które mogą przyczynić się - wbrew braku
klasyfikacji substancji - do ogólnych zagrożeń produktu:
Gromadzenie się oparów w zamkniętej przestrzeni może tworzyć mieszaninę wybuchową razem z
powietrzem, zwłaszcza w przestrzeniach zamkniętych lub wnętrz pustych nieregenerowanych pojemnikach.
Gromadzenie się oparów w zamkniętej przestrzeni może spowodować uduszenie (z powodu braku tlenu)
Pary są nie widoczne, mimo tego, że cieczy się rozszerza powodując z wilgotnym powietrzem pojawienie się
mgła.
Gęstość par jest cięższa od powietrza i ma tendencję do stagnacji nad podłożą.
W przypadku kontaktu cieczy z skórą/oczami może wystąpić oparzenie zimnem (odmrożenia).
Przy spalaniu zwalnia się CO2 (dwutlenek węgla), który jest duszącym gazem. Brak tlenu i
niewystarczającego napowietrzania / wentylacji / odprowadzania dymów może powodować CO (tlenek węgla),
który jest bardzo toksycznym gazem.
Silne nagrzewanie zbiornika (np. w przypadku pożaru) wywołuje znaczny wzrost objętości obu cieczy i
ciśnienia, co stanowi zagrożenie wybuchem zbiornika.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Produkt

Formuła chemiczna

Numer CAS

N-Butane

C4H10

106-97-8

Numer zgodnie z
EWG
203-448-7

Produkt pochodzący z destylacji i obróbki ropy naftowej, z szybów naftowych w związku z wydzielaniem
gazu ziemnego lub innymi procesami chemicznym, może zawierać niewielkie ilości innych nasyconych lub
nienasyconych węglowodorów, które nie stwarzają zagrożeń innych niż te typowe dla tej substancji, o których jest
mowa w pkt. 2.
Nie zawiera 1.3 butadienu w ilości przekraczającej 0,1%.(Roz. 1272 / EWG/UE, 16 grudnia 2008r.)

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
W przypadku:
inhalacji (faza gazowa)
Osobę zatrutą natychmiast usunąć ze skażonego pomieszczenia i wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli
objawy pojawiają się w związku z inhalacji par, wezwać pomoc medyczną.
Zastosować sztuczne oddychanie w przypadku gdy osoba zatruta wskazuje na poważne trudności w
oddychaniu.
kontaktu ze skórą (faza ciekła)
Przemyć natychmiast zimną wodą. Ostrożnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć narażone części ciała
dużą ilością bieżącej wody. Jeśli pojawiają się odmrożenia, zasięgnąć pomocy medycznej.
kontaktu z oczami (faza ciekła)
Przepłukać dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach i wezwać natychmiast pomoc lekarską.
połknięcia
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nie dotyczy
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze
W przypadku małych pożarów, można używać środków gaśniczych klasy C, np., proszki gaśnicze lub
dwutlenek węgla.
Nie zastosuj wody lub piany gaśniczej w przypadku pożaru spowodowanego zapłonem.
Proszki gaśnicze lub dwutlenek węgla można także zastosować aby gasić pożary pojazdów.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną
Spalanie substancji wywołuje CO2 (dwutlenek węgla), który jest gazem duszącym. Brak tlenu i
niewystarczającego napowietrzania / wentylacji / odprowadzania dymów może powodować (tlenek węgla), który
jest bardzo toksycznym gazem.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. W przypadku płonięcia wyciekającego gazu,
raczej zapobiec tworzeniu rozszerzającego obłoku gazowego, który grozi ponownym zapłonem niż płomienia.
Ochłodzić wodą pojemniki i butle narażone na pożar, aby zapobiec ich ogrzewaniu (lub ewentualnemu
wybuchowi).
W przypadku gdy gaszenie niezwykło dużych płomieni spowodowanych płonięciem wyciekającego gazu
poprzez przerwaniem wycieku gazu nie jest możliwe, pożar należy zmniejszyć i utrzymać pod kontrolą za pomocą
hydrantów o rozfrakcjonowanym strumieniu.
Rozpryskać wodę lub zastosować rozfrakcjonowany strumień wody aby obniżyć stężenie możliwych
obłoków gazowych poniżej dolnej granicy wybuchowości.
Założyć specjalne wyposażenie, w tym hełm, daszek, rękawiczki i, w wielkości przypadków, aparat
oddechowy i odzież ochronną do walki z ogniem.

6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
 Nie używać urządzeń elektronicznych, chyba że, są one zabezpieczone w razie awarii (np. są one
wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego - anti-blowing);
 Zatrzymać uwolnienie u źródła, jeśli można wykonać pracę bez ryzyka;
 Unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami.
6.1.1. Dla tych, którzy nie postępują osobiście:
W przypadku niezamierzonego wycieku lub uwolnienia substancji:
 Nosić antystatyczne bawełnie / wełniane ubrania i obuwie antystatyczne. Nie nosić tkanin
syntetycznych;
 Usunąć źródła zapłonu i zapewnić odpowiednią wentylację;
 Wyizolować i przystąpić do ewakuacji ludzi ze zagrożonej strefy;
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 Zapobiec wydostaniu się gazu do kanałów, piwnic lub szybów albo do podobnych przestrzeni, w
której zgromadzenie się produktu może stanowić zagrożenie (pary są cięższe od powietrza);
 Zawiadomić odpowiednią służbę zgodnie z planem postępowania w razie awarii.
6.1.2. Dla tych, którzy interweniują osobiście:
W przypadku niezamierzonego przecieku lub uwolnienia substancji:
 Nosić antystatyczne bawełnie / wełniane ubrania i obuwie, zapewniając całkowitą ochronę ciała i
kończyn.
 Nosić okulary ochronne oraz daszek;
 Nosić obuwie antystatyczne;
 Nosić rękawiczce ochronne.
7.

POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zapobiec wydostaniu się gazu do atmosfery.
Używać zamkniętych systemów wentylacji.
Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Pracować daleko od źródeł zapłonu.
Przy pracy z produktem, używać narzędzi nie iskrzących.
Uziemiać i umocować wszystkie kable i urządzenia związane z systemem produktu i zapobiec zgromadzeniu
się wyładowań elektrostatycznych podczas wlewania i butelkowania.
Środki higieny:
Jedzenie, picie i palenie wzbronione w strefach roboczych.
Po użyciu, umyć ręce.
Zachować skażone ubranie i sprzęt ochronny osobistej przed wyjściem do kafeterii.
7.2. Magazynowanie
W przestrzeniach klasyfikowanych według dyrektywy ATEX używać urządzeń i narzędzi elektronicznych
zabezpieczonych przed awarią, np. grupy IIG, klasy temperatury nie poniżej T2.
Zbiorniki ciśnieniowe stałe jak np. urządzenia ciśnieniowe, które przestrzegają wymogów przewidzianych
przez dyrektywę 97/23/WE (PED) i przechodzą okresową kontrolą.
Zbiorniki ciśnieniowe nośne (butle, beczki, cysterny), które przestrzegają wymogów przewidzianych przez
dyrektywę 1999/36/WE (TPED) i przepisów ADR.
Przechowywać się z dala od gazów utleniających
7.3. Szczególne zastosowania końcowe
Magazynowanie i postępowanie z substancją przeznaczoną do stosowania w produkcji zapalniczek, ładowarek do
zapalniczek, aerozoli i nabojów gazowych z powiązanymi zbiornikami zgodne z zasadami ADR, w szczególności
ze wskazówkami P003 dotyczącymi magazynowania.
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
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8.1. Parametry dotyczące kontroli narażenia
Dopuszczane limity w środowisku pracy:
Alkany C1-C4 (łącznie HC)
ACGIH 2010:
TLV – TWA: 1000 ppm.
a) Ochrona oczu lub twarzy:
Używać okularów, daszków, osłon twarzy do ochrony przed opryskami cieczą.
b) Ochrona skóry
Nosić całkowite antystatyczne ubranie aby osłonić kończyny też.
Ochrona rąk
Używać rękawic skórzanych/specyficznych i rękawic termoizolacyjnych z mankietem do ochrony rąk i
przedramion w przypadku awarii.
c) Ochrona dróg oddechowych
W przypadku interwencji osobistej, używać samodzielnego aparatu oddechowego;
d) Zagrożenia termiczne
Aby zapobiec odmrożeniom (w przypadku niezamierzonych uwolnień cieczy), używać daszków lub osłon dla
twarzy, rękawic termoizolacyjnych oraz całkowitych ubrań do ochrony ciała i kończyn.
8.2 Kontrola narażenia środowiska
Brak dowodów.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Postać fizyczna:
Barwa:
Zapach:
Próg zapachu:
pH:
Gęstość względna w 20° C, Kg/l:
Ciśnienie par 20°C, bar:
Temperatura wrzenia, °C:
Temperatura topnienia, °C:
Temperatura zapłonu, °C:
Temperatura samozapłonu, °C:
Temperatura krytyczna, °C:
Dolna/Górna granica wybuchowości w
powietrzu, objętość w %
Szybkość parowania
Ciśnienie par
Rozpuszczalność, mg/l
Współczynnik podziału (N-oktanol /woda)

gaz, gaz skroplony pod ciśnieniem
bez barwy
typowy
bez zapachu
nie dotyczy
0,555 ÷ 0,560
2,7 ± 0,1
- 42 ÷ 0,5° C
-188 ÷ -138° C
– 104 °C ÷ - 60° C
287÷537°C
ok. 151° C
poniżej: 1,80
powyżej: 8,40
nie dotyczy
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku XI do
REACH)
24,4 ÷ 60,4
1,09 ÷ 2,8
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Temperatura rozkładu
Lepkość
Właściwości wybuchowe
właściwości utleniające

nie dotyczy
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku XI do
REACH)
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku VII do
REACH)
nie dotyczy ( kolumna 2 w załączniku VII do
REACH)

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1.
Reaktywność
Może stworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
10.2.
Stabilność chemiczna
Nie zostały zidentyfikowane istotne warunki powodujące niestabilności.
10.3.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Nie zostały zidentyfikowane warunki powodujące niebezpieczne reakcji.
10.4.
Warunki, których należy unikać:
Unikać ogrzewania substancji i zbiorników.
Unikać szybkiej dekompresji zbiorników powodującej silne chłodzenie, przy temperaturach znacznie poniżej
0° C.
10.5.
Materiały niezgodne
Niezgodny z środkami utleniającymi.
10.6.
Niebezpieczne produkty z rozkładu
W przypadku iskrzenia, pojawia się reakcja egzotermiczna i tworzą się tlenki węgla (CO2, CO).
Nie jest jasne czy w wyniku rozkładu tworzą się produkty niestabilne.
Nie jest jasne czy jest potrzebne stosowanie środków stabilizujących.
11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność ostra
doustnie (LD50)
Inhalacyjnie (LC50)
Skóra (LD50)
Toksyczność
chroniczna
Doustnie (LD50)
Inhalacyjnie (LC50)
Skóra (LD50)
Podrażenie skóry

brak danych
658 mg/l (4hours)
brak danych

brak danych
brak danych
brak danych
Gazy sprężone powodują odmrożenia.
W przypadku kontaktu ze szybko rozszerzającym produktem w postaci płynnej lub
gazowej powoduje odmrożenia.
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pH: nie dotyczy
Poważne
uszkodzenie
wzroku/podrażnienie
oczu

Gazy sprężone powodują odmrożenia .
pH: nie dotyczy

Działanie uczulające niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na
skórę/drogi
oddechowe
Działanie mutagenne
na komórki
rozrodcze

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Rakotwórczość:

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Szkodliwe działanie
na rozrodczość

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Zagrożenie
spowodowane
aspiracją

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Działanie toksyczne niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na narządy docelowe
–
narażenie
jednorazowe
Działanie toksyczne
niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na narządy docelowe
– narażenie
powtarzane
12.INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczność
Brak danych
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Mieszanina LPG rozprasza się szybko w atmosferze.
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Nie dotyczy
12.4 Mobilność w glebie
Nie dotyczy gazu.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Mieszanina nie jest uważana na trwałą, toksyczną i nie ma zdolności do bioakumulacji (PBT).
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Mieszanina nie jest uważana na bardzo trwałą i nie ma zdolności do bioakumulacji znacznych ilości
(vPvB).
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.
13.POSTĘPOWANIE Z OPADAMI
Zapobiec za wszelką ceną uwolnieniu się produktowi do atmosfery.
Nie wyrzucać do kanałów lub do środowiska.
W przypadku usunięcia awaryjnego, zaleca się palenie produktu pod nadzorem wyspecjalizowanego
technika.
Nie istnieje problem z usuwaniem opakowań (użytkowanie, transport i magazynowanie), ponieważ zbiorniki
(cylinder itd.) można zazwyczaj ponownie wyładowywać.
Zbiorniki, które nie nadają się do wielokrotnego użytku, usuwają się zgodnie z rozporządzeniem UNI EN
12816 oraz nr 152/2006,
14.INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1.
14.2.

numer ONZ (UN) ADR/RID, IMDG, IATA: UN 1965
Właściwa nazwa przewozową UN ADR/RID/ADN, IMDG,IATA: ciekła mieszanina
węglowodorów w stanie gazowym N.A.S.: A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B, C.
Etykiety zagrożenia: 2.1 gaz palny
Numer identyfikacji zagrożenia (nr Kember): 23
14.3.
Klas(y) zagrożenia w transporcie
ADR/RID/ADN/ IMDG, IATA: Klasa 2, Kod klasyfikacji 2 F
14.4.
Grupa opakowań
Nie dotyczy.
14.5.
Zagrożenia dla środowiska
Nie są dostępne informacje dodatkowe.
14.6.
Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Palenie wzbronione
14.7.
Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do MARPOL 73/78 oraz Kod IPB
Nie dotyczy.
15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1.

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

Granica narażenia w miejscu pracy została opisana w punkcie 8.1
16. INNE INFORMACJE
16.1
Źródła informacji, na podstawie których opracowano kartę charakterystyki
- Internet
- dane i informacje z Narodowej Agencji dla Ochrony Środowiska.
- dane i informacje z kluczowej literatury.
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Stosowane skróty i akronimy
CAS – Chemical Abstracts Service.
CLP – Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie.
ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.
ADN - Regulamin międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych
IMDG – Międzynarodowy Morski Kodeks towarów niebezpiecznych.
IATA – International Air Transport Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).
MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
REACH – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielenie
zezwoleń i Ograniczenie w zakresie chemikaliów)
ACGIH – Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych.
LC50 – stężenie śmiertelne, 50%.
LD50 – średnia dawka śmiertelna, 50%.
TLV – TWA – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe – Średni ważony czas.
Karta charakterystyki opracowana została zgodnie z ostatnią strukturą dla kartek charakterystyki przewidzianą w
Rozporządzeniu 453/2010/WE zmieniającym rozporządzenie 1907/2006/WE (REACH).
Produkt został przeklasyfikowany, oznakowanym nową etykietą a zwroty zagrożenia i bezpieczeństwa zostały
przeredagowane w postaci nowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i ostrożności zgodnie z
rozporządzeniem 1272/2008.
Wszystkie przedstawione informacje odnoszą się do konkretnego produktu i mogą one stracić przydatność w
przypadku stosowania produktu jako mieszanina z innymi materiałami lub w innych procesach.
Informacje tej kartki charakterystyki stanowią własnością GTS Special Gas.
Koniec dokumentu
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB PREPARATU ORAZ
PRODUCENTA/PRZEDSIĘBIORSTWA:
Nazwa produktu

Mieszanina 4.7

Numer indeksu

nie dotyczy (mieszanina)

Numer CAS

nie dotyczy (mieszanina)

numer EWG (EINECS)

nie dotyczy (mieszanina)

Numer UN (ONZ)

1965

Kod KEMLERA

23

Kod klasyfikacji produktu
- Zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG
- Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008

F+ R 12
gaz łatwopalny 1, H220
gaz podciśnieniem, H 280

1.2
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego, domowego oraz do sprzedaży.
1.3

Identyfikator producenta/przedsiębiorstwa

Dostawca: GTS Special Gas
Adres: str. Armoniei nr 30, sector 2, Bukareszt, Rumunia, tel: +40 21 2103170, fax: +40 21 2103177
Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: wieś Bucsani, miasto Ionesti, powiat Valcea,
Rumunia, Tel./fax: +40 250 763082
1.4
Numer awaryjny
+40 0751259230 – GTS Special Gas (codziennie, całą dobą)
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji
Produkt jest sklasyfikowany zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako:
 F+, R 12
Klasyfikacja zwiąże się ze zastosowaniem rozporządzeniem 1272/2008
Kod klas oraz kategoria zagrożeń:
 gaz podciśnieniem
 gaz łatwopalny 1
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Nie zawiera 1.3 butadienu w ilościach przekraczających 0,1%.( rozporządzenie WEG/UE Nr 1272, 16
gru 2008)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń:
H220
H280
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń oraz zwroty R
Zagrożenie
H220: Gaz skrajnie łatwopalny
H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
P102: Chronić przed dziećmi
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. –
Palenie
wzbronione.
P410+P403: Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
R12: Gaz skrajnie łatwopalny
2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy (CLP)

GHS 02

GHS 04

(gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 1)
Hasło ostrzegawcze (CLP)

(gazy pod ciśnieniem: gazy skroplone)
Zagrożenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń H220 – Gaz skrajnie łatwopalny
H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi
(CLP)
wybuchem
Przechowywać
z
dala
od
źródeł
Zwroty wskazujące środki ostrożności P210
ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. –
(CLP)
Palenie wzbronione.
P377 - W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić,
jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P381 - Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to
bezpieczne.
P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
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P410 – Chronić przed światłem słonecznym.
2.3. Inne zagrożenia
Substancje nie stanowią zagrożenia dla osób w zaleconych warunkach przechowywania oraz zastosowania.
Następujące informacje dotyczą innych warunków zagrożeń, które mogą przyczynić się - wbrew braku
klasyfikacji substancji - do ogólnych zagrożeń produktu:
Gromadzenie się oparów w zamkniętej przestrzeni może tworzyć mieszaninę wybuchową razem z
powietrzem, zwłaszcza w przestrzeniach zamkniętych lub wnętrz pustych nieregenerowanych pojemnikach.
Gromadzenie się oparów w zamkniętej przestrzeni może spowodować uduszenie (z powodu braku tlenu)
Pary są nie widoczne, mimo tego, że cieczy się rozszerza powodując z wilgotnym powietrzem pojawienie się
mgła.
Gęstość par jest cięższa od powietrza i ma tendencję do stagnacji nad podłożą.
W przypadku kontaktu cieczy z skórą/oczami może wystąpić oparzenie zimnem (odmrożenia).
Przy spalaniu zwalnia się CO2 (dwutlenek węgla), który jest duszącym gazem. Brak tlenu i
niewystarczającego napowietrzania / wentylacji / odprowadzania dymów może powodować CO (tlenek węgla),
który jest bardzo toksycznym gazem.
Silne nagrzewanie zbiornika (np. w przypadku pożaru) wywołuje znaczny wzrost objętości obu cieczy i
ciśnienia, co stanowi zagrożenie wybuchem zbiornika.

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Produkt

Numer REACH

Numer CAS

Węglowodory
C3
Węglowodory
C4

rejestracja w toku

74-98-6

Numer zgodnie z
EWG
200-827-9

rejestracja w toku

106-97-8
75-28-5

203-448-7
200-857-2

Stężenie

>99% (w/w)

Produkt pochodzący z destylacji i obróbki ropy naftowej, z szybów naftowych w związku z wydzielaniem
gazu ziemnego lub innymi procesami chemicznym, może zawierać niewielkie ilości innych nasyconych lub
nienasyconych węglowodorów, które nie stwarzają zagrożeń innych niż te typowe dla tej substancji, o których jest
mowa w pkt. 2.
Nie zawiera 1.3 butadienu w ilości przekraczającej 0,1%.(Roz. 1272 / EWG/UE, 16 grudnia 2008r.)

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
W przypadku:
inhalacji (faza gazowa)
Osobę zatrutą natychmiast usunąć ze skażonego pomieszczenia i wyprowadzić na świeże powietrze. Jeżeli
objawy pojawiają się w związku z inhalacji par, wezwać pomoc medyczną.
Zastosować sztuczne oddychanie w przypadku gdy osoba zatruta wskazuje na poważne trudności w
oddychaniu.
kontaktu ze skórą (faza ciekła)
Przemyć natychmiast zimną wodą. Ostrożnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć narażone części ciała
dużą ilością bieżącej wody. Jeśli pojawiają się odmrożenia, zasięgnąć pomocy medycznej.
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kontaktu z oczami (faza ciekła)
Przepłukać dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach i wezwać natychmiast pomoc lekarską.
połknięcia
nie dotyczy
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze
W przypadku małych pożarów, można używać środków gaśniczych klasy C, np., proszki gaśnicze lub
dwutlenek węgla.
Nie zastosuj wody lub piany gaśniczej w przypadku pożaru spowodowanego zapłonem.
Proszki gaśnicze lub dwutlenek węgla można także zastosować aby gasić pożary pojazdów.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną
Spalanie substancji wywołuje CO2 (dwutlenek węgla), który jest gazem duszącym. Brak tlenu i
niewystarczającego napowietrzania / wentylacji / odprowadzania dymów może powodować (tlenek węgla), który
jest bardzo toksycznym gazem.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. W przypadku płonięcia wyciekającego gazu,
raczej zapobiec tworzeniu rozszerzającego obłoku gazowego, który grozi ponownym zapłonem niż płomienia.
Ochłodzić wodą pojemniki i butle narażone na pożar, aby zapobiec ich ogrzewaniu (lub ewentualnemu
wybuchowi).
W przypadku gdy gaszenie niezwykło dużych płomieni spowodowanych płonięciem wyciekającego gazu
poprzez przerwaniem wycieku gazu nie jest możliwe, pożar należy zmniejszyć i utrzymać pod kontrolą za pomocą
hydrantów o rozfrakcjonowanym strumieniu.
Rozpryskać wodę lub zastosować rozfrakcjonowany strumień wody aby obniżyć stężenie możliwych
obłoków gazowych poniżej dolnej granicy wybuchowości.
Założyć specjalne wyposażenie, w tym hełm, daszek, rękawiczki i, w wielkości przypadków, aparat
oddechowy i odzież ochronną do walki z ogniem.

6.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
 Nie używać urządzeń elektronicznych, chyba że, są one zabezpieczone w razie awarii (np. są one
wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego - anti-blowing);
 Zatrzymać uwolnienie u źródła, jeśli można wykonać pracę bez ryzyka;
 Unikać kontaktu cieczy ze skórą i oczami.
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6.1.1. Dla tych, którzy nie postępują osobiście:
W przypadku niezamierzonego wycieku lub uwolnienia substancji:
 Nosić antystatyczne bawełnie / wełniane ubrania i obuwie antystatyczne. Nie nosić tkanin
syntetycznych;
 Usunąć źródła zapłonu i zapewnić odpowiednią wentylację;
 Wyizolować i przystąpić do ewakuacji ludzi ze zagrożonej strefy;
 Zapobiec wydostaniu się gazu do kanałów, piwnic lub szybów albo do podobnych przestrzeni, w
której zgromadzenie się produktu może stanowić zagrożenie (pary są cięższe od powietrza);
 Zawiadomić odpowiednią służbę zgodnie z planem postępowania w razie awarii.
6.1.2. Dla tych, którzy interweniują osobiście:
W przypadku niezamierzonego przecieku lub uwolnienia substancji:
 Nosić antystatyczne bawełnie / wełniane ubrania i obuwie, zapewniając całkowitą ochronę ciała i
kończyn.
 Nosić okulary ochronne oraz daszek;
 Nosić obuwie antystatyczne;
 Nosić rękawiczce ochronne.
7.

POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zapobiec wydostaniu się gazu do atmosfery.
Używać zamkniętych systemów wentylacji.
Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Pracować daleko od źródeł zapłonu.
Przy pracy z produktem, używać narzędzi nie iskrzących.
Uziemiać i umocować wszystkie kable i urządzenia związane z systemem produktu i zapobiec zgromadzeniu
się wyładowań elektrostatycznych podczas wlewania i butelkowania.
Środki higieny:
Jedzenie, picie i palenie wzbronione w strefach roboczych.
Po użyciu, umyć ręce.
Zachować skażone ubranie i sprzęt ochronny osobistej przed wyjściem do kafeterii.

7.2. Magazynowanie
W przestrzeniach klasyfikowanych według dyrektywy ATEX używać urządzeń i narzędzi elektronicznych
zabezpieczonych przed awarią, np. grupy IIG, klasy temperatury nie poniżej T2.
Zbiorniki ciśnieniowe stałe jak np. urządzenia ciśnieniowe, które przestrzegają wymogów przewidzianych
przez dyrektywę 97/23/WE (PED) i przechodzą okresową kontrolą.
Zbiorniki ciśnieniowe nośne (butle, beczki, cysterny), które przestrzegają wymogów przewidzianych przez
dyrektywę 1999/36/WE (TPED) i przepisów ADR.
Przechowywać się z dala od gazów utleniających
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7.3. Szczególne zastosowania końcowe
Magazynowanie i postępowanie z substancją przeznaczoną do stosowania w produkcji zapalniczek, ładowarek do
zapalniczek, aerozoli i nabojów gazowych z powiązanymi zbiornikami zgodne z zasadami ADR, w szczególności
ze wskazówkami P003 dotyczącymi magazynowania.
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
8.1. Parametry dotyczące kontroli narażenia
Dopuszczane limity w środowisku pracy:
Alkany C1-C4 (łącznie HC)
ACGIH 2010:
TLV – TWA: 1000 ppm.
a) Ochrona oczu lub twarzy:
Używać okularów, daszków, osłon twarzy do ochrony przed opryskami cieczą.
b) Ochrona skóry
Nosić całkowite antystatyczne ubranie aby osłonić kończyny też.
Ochrona rąk
Używać rękawic skórzanych/specyficznych i rękawic termoizolacyjnych z mankietem do ochrony rąk i
przedramion w przypadku awarii.
c) Ochrona dróg oddechowych
W przypadku interwencji osobistej, używać samodzielnego aparatu oddechowego;
d) Zagrożenia termiczne
Aby zapobiec odmrożeniom (w przypadku niezamierzonych uwolnień cieczy), używać daszków lub osłon dla
twarzy, rękawic termoizolacyjnych oraz całkowitych ubrań do ochrony ciała i kończyn.
8.2 Kontrola narażenia środowiska
Brak dowodów.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Postać fizyczna:
Barwa:
Zapach:
Próg zapachu:
pH:
Gęstość względna w 20° C, Kg/l:
Ciśnienie par 20°C, bar:
Temperatura wrzenia, °C:

gaz, gaz skroplony pod ciśnieniem
bez barwy
typowy
bez zapachu
nie dotyczy
0,535 ÷ 0,539
4,7 ± 0,1
- 42 ÷ 0,5° C
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Temperatura topnienia, °C:
Temperatura zapłonu, °C:
Temperatura samozapłonu, °C:
Temperatura krytyczna, °C:
Dolna/Górna granica wybuchowości w
powietrzu, objętość w %
Szybkość parowania
Ciśnienie par
Rozpuszczalność, mg/l
Współczynnik podziału (N-oktanol /woda)
Temperatura rozkładu
Lepkość
Właściwości wybuchowe
właściwości utleniające

-188 ÷ -138° C
– 104 °C ÷ - 60° C
287÷537°C
ok. 151° C
dolna granica: 1,80
górna granica: 8,40
nie dotyczy
nie potrzebne ( kolumna 2 w załączniku XI
do REACH)
24,4 ÷ 60,4
1,09 ÷ 2,8
nie dotyczy
nie potrzebne ( kolumna 2 w załączniku XI
do REACH)
nie potrzebne ( kolumna 2 w załączniku VII
do REACH)
nie potrzebne ( kolumna 2 w załączniku VII
do REACH)

10.STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1.
Reaktywność
Może stworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
10.2.
Stabilność chemiczna
Nie zostały zidentyfikowane istotne warunki powodujące niestabilności.
10.3.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Nie zostały zidentyfikowane warunki powodujące niebezpieczne reakcji.
10.4.
Warunki, których należy unikać:
Unikać ogrzewania substancji i zbiorników.
Unikać szybkiej dekompresji zbiorników powodującej silne chłodzenie, przy temperaturach znacznie poniżej
0° C.
10.5.
Materiały niezgodne
Niezgodny z środkami utleniającymi.
10.6.
Niebezpieczne produkty z rozkładu
W przypadku iskrzenia, pojawia się reakcja egzotermiczna i tworzą się tlenki węgla (CO2, CO).
Nie jest jasne czy w wyniku rozkładu tworzą się produkty niestabilne.
Nie jest jasne czy jest potrzebne stosowanie środków stabilizujących.
11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność ostra
doustnie (LD50)

brak danych
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Inhalacyjnie (LC50)
Skóra (LD50)
Toksyczność
chroniczna
Doustnie (LD50)
Inhalacyjnie (LC50)
Skóra (LD50)

658 mg/l (4hours)
brak danych

brak danych
brak danych
brak danych

Podrażenie skóry

Gazy sprężone powodują odmrożenia.
W przypadku kontaktu ze szybko rozszerzającym produktem w postaci płynnej lub
gazowej powoduje odmrożenia.
pH: nie dotyczy

Poważne
uszkodzenie
wzroku/podrażnienie
oczu

Gazy sprężone powodują odmrożenia .
pH: nie dotyczy

Działanie uczulające niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na
skórę/drogi
oddechowe
Działanie mutagenne
na komórki
rozrodcze

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Rakotwórczość:

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Szkodliwe działanie
na rozrodczość

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Zagrożenie
spowodowane
aspiracją

niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.

Działanie toksyczne niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na narządy docelowe
–
narażenie
jednorazowe
Działanie toksyczne
niesklasyfikowany - kryteria klasyfikacji nie są spełnione w oparciu o dostępne dane.
na narządy docelowe
– narażenie
powtarzane
12.INFORMACJE EKOLOGICZNE
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12.1 Toksyczność
Brak danych
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Mieszanina LPG rozprasza się szybko w atmosferze.
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Nie dotyczy
12.4 Mobilność w glebie
Nie dotyczy gazu.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Mieszanina nie jest uważana na trwałą, toksyczną i nie ma zdolności do bioakumulacji (PBT).
Mieszanina nie jest uważana na bardzo trwałą i nie ma zdolności do bioakumulacji znacznych ilości
(vPvB).
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.
13.POSTĘPOWANIE Z OPADAMI
Zapobiec za wszelką ceną uwolnieniu się produktowi do atmosfery.
Nie wyrzucać do kanałów lub do środowiska.
W przypadku usunięcia awaryjnego, zaleca się palenie produktu pod nadzorem wyspecjalizowanego
technika.
Nie istnieje problem z usuwaniem opakowań (użytkowanie, transport i magazynowanie), ponieważ zbiorniki
(cylinder itd.) można zazwyczaj ponownie wyładowywać.
Zbiorniki, które nie nadają się do wielokrotnego użytku, usuwają się zgodnie z rozporządzeniem UNI EN
12816 oraz nr 152/2006,
14.INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1.
14.2.

numer ONZ (UN) ADR/RID, IMDG, IATA: UN 1965
Właściwa nazwa przewozową UN ADR/RID/ADN, IMDG,IATA: ciekła mieszanina
węglowodorów w stanie gazowym N.A.S.: A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B, C.

Etykiety zagrożenia: 2.1 gaz palny
Numer identyfikacji zagrożenia (nr Kember): 23
14.3.
Klas(y) zagrożenia w transporcie
ADR/RID/ADN/ IMDG, IATA: Klasa 2, Kod klasyfikacji 2 F
14.4.
Grupa opakowań
Nie dotyczy.
14.5.
Zagrożenia dla środowiska
Nie są dostępne informacje dodatkowe.
14.6.
Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
Palenie wzbronione
14.7.

Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do MARPOL 73/78 oraz Kod IPB
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Nie dotyczy.
15.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1.

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

Granica narażenia w miejscu pracy została opisana w punkcie 8.1
16. INNE INFORMACJE
16.1
Źródła informacji, na podstawie których opracowano kartę charakterystyki
- Internet
- dane i informacje z Narodowej Agencji dla Ochrony Środowiska.
- dane i informacje z kluczowej literatury.
Stosowane skróty i akronimy
CAS – Chemical Abstracts Service.
CLP – Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie.
ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.
ADN - Regulamin międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych
IMDG – Międzynarodowy Morski Kodeks towarów niebezpiecznych.
IATA – International Air Transport Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).
MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
REACH – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielenie
zezwoleń i Ograniczenie w zakresie chemikaliów)
ACGIH – Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych.
LC50 – stężenie śmiertelne, 50%.
LD50 – średnia dawka śmiertelna, 50%.
TLV – TWA – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe – Średni ważony czas.
Karta charakterystyki opracowana została zgodnie z ostatnią strukturą dla kartek charakterystyki przewidzianą w
Rozporządzeniu 453/2010/WE zmieniającym rozporządzenie 1907/2006/WE (REACH).
Produkt został przeklasyfikowany, oznakowanym nową etykietą a zwroty zagrożenia i bezpieczeństwa zostały
przeredagowane w postaci nowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i ostrożności zgodnie z
rozporządzeniem 1272/2008.

Wszystkie przedstawione informacje odnoszą się do konkretnego produktu i mogą one stracić przydatność w
przypadku stosowania produktu jako mieszanina z innymi materiałami lub w innych procesach.
Informacje tej kartki charakterystyki stanowią własnością GTS Special Gas.
Koniec dokumentu
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