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SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  
  PRZEDSI BIORSTWA 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
1.1 Identyfikator produktu 

FARBA DRUKARSKA PLT6 
 

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Farba drukarska. 
1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca: 
Producent:   
COMEC ITALIA SRL 
Piazzale del Lavoro, 149 
21044 �– Cavaria Varia con Premezzo (VA), W ochy 
Tel.: + 39  (0) 331/219516 

            Fax:  + 39 (0) 331/216161 
          Dystrybutor: 

COMEC POLSKA o , Sulkowska- o  Spó ka Jawna 
ul. Lutomierska 46, 95-200 Pabianice 
tel. +48 (42) 227 58 10 
fax +48 (42) 227 58 14 
 
Osoba odpowiedzialna za kart  charakterystyki: Tomasz o  
e-mail: tomasz.los@comec.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
 

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 �– 16:00): + + 48 + 48 42 227 58 10 
 
Data sporz dzenia/aktualizacji: 16.06.2006/11.07.2011 

__________________________________________________________________________________________________ 
         
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO E  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1 Klasyfikacja mieszaniny  
Produkt atwo palny (R 10). 
Pary produktu s  ci sze od powietrza, mog  tworzy  mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadz  si  przy 
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszcze . 
 
Produkt dra ni cy (Xi). 
Dzia a dra ni co na oczy (R 36). 
 
Produkt niebezpieczny dla rodowiska. 
Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w 
rodowisku wodnym (R 52/53). 
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Szkodliwe skutki dzia ania na zdrowie cz owieka: 
Oczy: Przy znacznych st eniach par mo e wyst pi  podra nienie, zaczerwienienie i ból spojówek. 
Skóra: Ska enie skóry du  ilo ci  lub wielokrotne oblanie ciek ym produktem mo e powodowa  zaczerwienienie.  
Wdychanie: Wdychanie par o du ym st eniu mo e spowodowa  uczucie zm czenia, os abienie, senno , nudno ci, 
bóle i zawroty g owy, ból gard a, kaszel, urywany oddech.  
 
Skutki dzia ania na rodowisko: 
Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w 
rodowisku wodnym 

 
Skutki dzia ania zwi zane z w a ciwo ciami fizykochemicznymi: 
Pary produktu s  ci sze od powietrza, mog  tworzy  mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadz  si  przy 
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszcze . Zbiorniki nara one na dzia anie ognia lub wysokiej 
temperatury mog  eksplodowa . 

2.2 Elementy oznakowania 
 
   SYMBOL  
        
 
            Xi                                                      

            
   

          dra ni cy                                      
 

 
Zwroty wskazuj ce  
rodzaj zagro enia:      R 10    Produkt atwo palny. 

R 36 Dzia a dra ni co na oczy. 
R 52/53 Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; 

mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  
niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym 

 
Zwroty okre laj ce 
warunki bezpiecznego stosowania:  S 23  Nie wdycha  pary. 
  S 25  Unika  zanieczyszczenia oczu. 
                                                                      S 51  Stosowa  wy cznie w dobrze  
   wentylowanych pomieszczeniach. 
 S 61  Unika  zrzutów do rodowiska. Post powa  

zgodnie z instrukcj  lub kart  
charakterystyki. 

 
2.3 Inne zagro enia 

Mieszanina nie spe nia kryteriów PBT i vPvB. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 3: SK AD / INFORMACJA O SK ADNIKACH 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Identyfikator produktu: FARBA DRUKARSKA PLT6 
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Sk adniki mieszaniny: 
 

Klasyfikacja zgodna z 
dyrektyw  Rady 

67/548/EWG 

Klasyfikacja zgodna z 
rozporz dzeniem (WE) nr 

1272/2008 
Nazwa substancji nr indeksowy nr CAS  nr WE u . masowy 

w % wag. Znak 
ostrzegawc

zy 

Symbo
l 

Zwrot
y R 

Klasy zagro enia i 
kody kategorii 

Kody zwrotów 
wskazuj cych 

rodzaj 
zagro enia 

Cykloheksanon 

 

606-010-00-7 108-94-1 203-631-1 18 - 20  
 

- 
 
Xn 

10 
 
20 

Flam. Liq. 3 
 
Acute Tox 4 
 

H226 
 
H332 

Octan 2-metoksy-1-
metyloetylu 

607-195-00-7 108-65-6 203-603-9 
14 - 16 

 
 

- 
Xi 

10 
36 

Flam. Liq. 3 
Eye Irrit. 2 

H226 
H319 

4-Hydroksy-4-
metylopentan-2-on 

 

603-016-00-1 123-42-2 204-626-7 
14 - 16 

  
Xi 36 Eye Irrit. 2 H319 

1,2,4-Trimetylobenzen 

 

601-043-00-3 95-63-6 202-436-9 3 
 

 
 

- 
Xn 
Xi 
 
 
N 

10 
20 
36/37
/38 
 
51-53 

Flam. Liq. 3 
Acute Tox. 4 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Aquatic Chronic 2 

H226 
H332 
H319 
H335 
H315 
H411 

1,3,5-Trimetylobenzen 
 601-025-00-5 108-67-8 203-604-4 < 1 

 

 
 

- 
Xi 
 
N 

10 
37 
 
51-53 

Flam. Liq. 3 
STOT SE 3 
 
Aquatic Chronic 2 

H226 
H335 
 
H411 

Propylobenzen 
 601-024-00-X 103-65-1 203-132-9 < 1 

 

 
 

- 
Xn 
Xi 
 
N 

10 
65 
37 
 
51-53 

Flam. Liq. 3 
Asp. Tox. 1 
STOT SE 3 
 
Aquatic Chronic 2 

H226 
H304 
H335 
 
H411 

 
Klasyfikacja zgodna z dyrektyw  Rady 67/548/EWG: 
*Uwaga H  
Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione dla tej substancji stosuj  si  do niebezpiecznej w a ciwo ci lub 
niebezpiecznych w a ciwo ci wskazanych przez oznaczenie lub oznaczenia ryzyka w po czeniu z przedstawion  
kategori  lub przedstawionymi kategoriami zagro enia. Producenci, importerzy i dalsi u ytkownicy tej substancji s  
zobowi zani do przeprowadzenia bada  w celu uzyskania informacji o odpowiednich i dost pnych istniej cych 
danych dotycz cych wszystkich innych w a ciwo ci takich substancji dla zaklasyfikowania i oznakowania tej 
substancji. Ostateczna etykieta musi by  zgodna z wymaganiami sekcji 7 za cznika VI do dyrektywy 67/548/EWG. 
*Uwaga P  
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mie  zastosowania, je li mo na wykaza , e 
substancja zawiera mniej ni  0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7). 
 
Klasyfikacja zgodna z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008: 
*Uwaga H  
Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione w odniesieniu do tej substancji maj  zastosowanie do niebezpiecznych 
w a ciwo ci oznaczonych za pomoc  zwrotu(-ów) wskazuj cego(-ych) rodzaj zagro enia w po czeniu ze wskazan  
klas  (klasami) i kategori  (kategoriami) zagro enia. Wymagania art. 4 dotycz ce producentów, importerów i 
dalszych u ytkowników tej substancji maj  zastosowanie do wszystkich pozosta ych klas i kategorii zagro e . W 
przypadku klas zagro e , których droga nara enia lub charakter skutków prowadz  do rozró nienia klasyfikacji w 
klasie zagro e , od producenta, importera lub dalszego u ytkownika wymaga si  uwzgl dnienia jeszcze 
nieuwzgl dnionych dróg nara enia lub skutków. 
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Ostateczna etykieta musi odpowiada  wymogom art. 17 ust. 2 i sekcji 1.2 za cznika I. 
*Uwaga P  
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mie  zastosowania, je li mo na wykaza , e 
substancja zawiera mniej ni  0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7). 
 
Pe ne brzmienia zwrotów R, H oraz  kodów zagro e  podano w punkcie 16. Karty charakterystyki. 

_________________________________________________________________________________________________
  

SEKCJA 4: RODKI PIERWSZEJ POMOCY 
__________________________________________________________________________________  
 
4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 

Wdychanie: Wynie  poszkodowanego z miejsca nara enia, u o y  w wygodnej pozycji pó le cej 
lub siedz cej, zapewni  spokój, chroni  przed utrat  ciep a. Je eli wyst pi  zaburzenia 
oddychania, zastosowa  sztuczne oddychanie. Je eli objawy nie ust puj , wezwa  
lekarza. 

Kontakt ze skór : Natychmiast sp uka  du  ilo ci  wody, zdj  zanieczyszczon  odzie , skór  zmy  
du  ilo ci  wody z myd em. W razie potrzeby skonsultowa  si  z lekarzem. 

Kontakt z oczami: Natychmiast p uka  du  ilo ci  letniej wody, najlepiej bie cej, przez co najmniej 15 
min. Usun  szk a kontaktowe. Unika  silnego strumienia wody ze wzgl du na ryzyko 
mechanicznego uszkodzenia rogówki. Je eli podra nienie nie ust puje, nale y 
skonsultowa  si  z lekarzem-okulist .  

Przewód pokarmowy: Je eli nast pi po kni cie, nie prowokowa  wymiotów. Wyp uka  usta wod , a nast pnie 
poda  do wypicia du  ilo  wody (je li poszkodowany jest przytomny). Zapewni  
pomoc lekarsk . 

4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia  
Pary dzia aj  dra ni co na b ony luzowe uk adu oddechowego. W du ych st eniach dzia aj  narkotycznie, 
powoduj  zaburzenia rytmu serca z ryzykiem migotania komór, utraty przytomno ci. Przy znacznych st eniach par 
lub bezpo rednim dostaniu si  produktu do oczu mo e wyst pi  podra nienie, zaczerwienienie, zawienie, 
pieczenie, ból.  Drog  pokarmow  produkt powoduje bóle brzucha, wymioty. Mog  wyst pi  czynno ciowe 
zaburzenia ze strony uk adu nerwowego, przewlek e zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia w chu, stany zapalne 
górnych dróg oddechowych z bólami gard a, przewlek e zapalenia skóry. 

4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
post powania z poszkodowanym 
Miejsce pracy powinno by  wyposa one w prysznic i stanowisko do p ukania oczu.  

__________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 5: POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
5.1 rodki ga nicze 

Odpowiednie rodki ga nicze: 
Piana, dwutlenek w gla, proszki ga nicze, woda �– pr dy rozproszone. 
Niew a ciwe rodki ga nicze: 
Nie stosowa  zwartych strumieni wody na powierzchni  cieczy. 

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z mieszanin  
W rodowisku po aru wydzielaj  si  toksyczne dymy zawieraj ce tlenki w gla  

5.3 Informacje dla stra y po arnej 
atwo palna ciecz. Pary tworz  mieszaniny wybuchowe z powietrzem, s  ci sze od powietrza i gromadz  si  przy 

powierzchni ziemi oraz w dolnych cz ciach pomieszcze . Pojemniki nara one na dzia anie ognia ch odzi  z 
bezpiecznej odleg o ci rozproszonym strumieniem wody (niebezpiecze stwo wybuchu); o ile to mo liwe, usun  je 
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z terenu zagro onego. Odzie  gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izoluj cy sprz t ochrony uk adu 
oddechowego. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 6: POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  
 UWOLNIENIA DO RODOWISKA 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

W warunkach przemys owych zak ada  odzie  ochronn  z materia ów naturalnych (bawe na) lub w ókien 
syntetycznych, r kawice wykonane kauczuku nitrylowego  (grubo  1.25 mm, czas przebicia  480 min), kauczuku 
butylowego  (grubo  0.5 mm, czas przebicia  480 min), kauczuku fluorowego (grubo  0.7 mm, czas przebicia  
480 min). Stosowa  okulary ochronne typu gogle, chroni ce przed kroplami cieczy. Nie pi , nie je  i nie pali  w 
trakcie u ywania. Zapewni  odpowiedni  wentylacj  ogóln  i miejscow .  Usun  ród a zap onu (ugasi  otwarty 
ogie , og osi  zakaz palenia i u ywania narz dzi iskrz cych).  Usun  osoby niezabezpieczone z zagro onego 
obszaru. Unika  bezpo redniego kontaktu z mieszanin . Unika  wdychania par. W razie potrzeby zarz dzi  
ewakuacj .  

6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 
Zabezpieczy  przed przedostaniem si  do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s u ce do usuwania ska enia 
Zabezpieczy  studzienki ciekowe.  Je eli to mo liwe, zlikwidowa  wyciek (zamkn  dop yw cieczy, uszczelni ). 
Uszkodzone opakowanie umie ci  w opakowaniu zast pczym. Pary rozcie czy  rozproszonym strumieniem wody. 
Usun  ród a zap onu (ugasi  otwarty ogie , og osi  zakaz palenia i u ywania narz dzi iskrz cych). Ma e ilo ci 
zaabsorbowa  w chemicznie oboj tny materia  wi cy (piasek, ziemia okrzemkowa), przenie  do szczelnie 
zamykanych pojemników przenie  do szczelnie zamykanych pojemników i przekaza  do utylizacji. 
Zanieczyszczon  powierzchni  sp uka  wod . 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwa  zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 

_________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 7: POST POWANIE Z MIESZANIN  ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 

Zapewni  odpowiedni  wentylacj  ogóln  i miejscow . Trzyma  z daleka od róde  wysokiej temperatury i róde   
zap onu. Wskazane jest podejmowanie rodków ostro no ci, aby podczas pracy z mieszanin  unika  kontaktu ze  
skór  i oczami. Nie wdycha  par. Zabezpieczy  przed przedostaniem si  do kanalizacji, wód powierzchniowych i  
gruntowych oraz gleby. Nie je , nie pi  i nie pali  w czasie u ytkowania. My  r ce podczas przerw i po 
zako czonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdj , upra  przed ponownym za o eniem. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ci 
Stosowa  tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z wentylacj  wywiewn . Instalacja, aparatura i zbiorniki 
powinny by  zawsze szczelnie zamkni te. Pary mieszaniny z powietrzem mog  tworzy  mieszaniny wybuchowe. 
Pary s  ci sze od powietrza i gromadz  si  przy powierzchni pod ogi lub gruntu. Przechowywa  w oryginalnych, 
w a ciwie oznakowanych, szczelnie zamkni tych opakowaniach, w ch odnym, suchym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu magazynowym, wyposa onym w instalacj  elektryczn  i wentylacyjn  w wykonaniu 
przeciwwybuchowym, w temperaturze 5 �– 30 0C. Przechowywa  z daleka od róde  wysokiej temperatury,  róde  
zap onu, utleniaczy, mocnych kwasów, mocnych zasad, amin, alkoholi. Zabezpiecza  przed dzia aniem promieni 
s onecznych.  
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7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe 
Brak informacji o zastosowaniach innych ni  wymienione w punkcie 1.2. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 8: KONTROLA NARA ENIA / RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
8.1 Parametry dotycz ce kontroli 

Nazwa  substancji   nr CAS  Normatyw  warto   jednostka 
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on  

123-42-2  NDS    240   mg/m3 
Octan 2-metoksy- 1-metyloetylu  
     108-65-6  NDS    260    mg/m3 

NDSCh   520    mg/m3 

Cykloheksanon   108-94-1  NDS    40   mg/m3 
NDSCh   80    mg/m3 

Trimetylobenzen �– mieszanina izomerów: 1,2,3- 1,2,4- i 1,3,5- [526-73-8; 95-63-6; 108-67-8; 25551-13-7] 
        NDS   100   mg/m3 
        NDSCh  170   mg/m3 

 
Zalecane dopuszczalne st enie w materiale biologicznym (DSB) 
1,2,4-Trimetylobenzen: 
Suma 2,4-, 2,5- i 3,4-kwasu dimetylobenzoesowego (DMBA) (mocz) �– 170 mg/h 
1,3,5-Trimetylobenzen: 
3,5-DMBA (mocz) �– 50 mg/h; 
 
Podstawa prawna: 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych 
dopuszczalnych st e  i nat e  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 
1833, 2002 wraz z pó niejszymi zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pa dziernika 2005 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
najwy szych dopuszczalnych st e  i nat e  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. nr 
212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.) 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005).  
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy zwi zanej z 
wyst powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). 

8.2 Kontrola nara enia 
8.2.1 Stosowne techniczne rodki kontroli 

Niezb dna wentylacja miejscowa wywiewna usuwaj ca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna 
pomieszczenia. Otwory zasysaj ce wentylacji miejscowej przy p aszczy nie roboczej lub poni ej. Wywiewniki 
wentylacji ogólnej w górnej cz ci pomieszczenia oraz przy pod odze. Instalacje wentylacyjne musz  odpowiada  
warunkom ustalonym ze wzgl du na niebezpiecze stwo po aru lub wybuchu. Nie u ywa  w pobli u róde  
wysokiej temperatury i róde  zap onu. W przypadku niedostatecznej wentylacji u ywa  ochron dróg oddechowych 
Zapewni  prysznic i stanowisko do p ukania oczu. 

8.2.2 Indywidualne rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz t ochronny 
Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych st e  par produktu nale y stosowa  

ochrony dróg oddechowych  z filtrem cz steczkowym oznaczonym kolorem bia ym i 
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem br zowym i liter  A. Mo na 
stosowa  filtry zespolone AP.  

R ce i skóra: Stosowa  odzie  ochronn  z materia ów naturalnych (bawe na) lub w ókien 
syntetycznych, r kawice wykonane z kauczuku nitrylowego  (grubo  1.25 mm, czas 
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przebicia  480 min), kauczuku butylowego  (grubo  0.5 mm, czas przebicia  480 
min), kauczuku fluorowego (grubo  0.7 mm, czas przebicia  480 min). 

Oczy:    Stosowa  okulary ochronne typu gogle, chroni ce przed kroplami cieczy. 
 
Higiena pracy: Obowi zuj  przepisy ogólne przemys owej higieny pracy.  Nie dopuszcza  do przekraczania w 
rodowisku miejsca pracy dopuszczalnych st e  normatywnych. Po zako czeniu pracy zdj  zanieczyszczone 

ubranie. Przed przerwami w pracy wymy  r ce i twarz. Po pracy umy  dok adnie ca e cia o. Nie je , nie pi , nie 
pali  podczas pracy.   
 
Metody oceny nara enia w rodowisku pracy: 
PN-86/Z-04050.01 Ochrona czysto ci powietrza. Przyrz dy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne. 
PN-89/Z-04008.07 �– Ochrona czysto ci powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania 
próbek w rodowisku pracy i interpretacja wyników. 

8.2.3 Kontrola nara enia rodowiska  
Zabezpieczy  przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 9: W A CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych w a ciwo ci fizycznych i chemicznych 

a) Wygl d 
Pó p ynna pasta, o ró nym zabarwieniu, zapach w glowodorowo-estrowy  

b) Zapach 
Zapach rozpuszczalnikowy. 

c) Próg zapachu 
Brak dost pnych danych. 

d) pH 
Nie oznacza si . 

e) Temperatura topnienia/krzepni cia 
Brak dost pnych danych. 

f) Pocz tkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 
137 - 182 0C. 

g) Temperatura zap onu 
34 0C  

h) Szybko  parowania 
Brak dost pnych danych. 

i) Palno   
Mieszanina jest atwopalna. 

j) Górna/dolna granica palno ci lub górna/dolna granica wybuchowo ci 
    Górna/dolna granica wybuchowo ci: 

            Górna: 11 % obj. 
            Dolna: 2 % obj. 

k) Pr no  par 
5 mm Hg w 26 0C. 

l) G sto  par 
> 1 (powietrze = 1). 

m) G sto  wzgl dna 
> 1  w 20 0C (woda = 1). 

n) Rozpuszczalno  
W wodzie: bardzo s abo rozpuszczalny.  

o) Wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda 
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Brak dost pnych danych. 
p) Temperatura samozap onu 

> 200 0C. 
q) Temperatura rozk adu 

Brak dost pnych danych. 
r) Lepko  

Lepko  (szybko  wyp ywu): 90 s (kapilara 4 mm) 
s) W a ciwo ci wybuchowe 

Pary mieszaniny z powietrzem mog  tworzy  mieszaniny wybuchowe. 
t) W a ciwo ci utleniaj ce 

Brak dost pnych danych dla mieszaniny. 
9.2 Inne informacje 

Brak dost pnych danych. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
SEKCJA 10: STABILNO  i REAKTYWNO  

___________________________________________________________________________________________________ 
  
10.1 Reaktywno  

W warunkach sk adowania i obchodzenia si  zgodnie z przeznaczeniem �– brak reaktywno ci. 
10.2 Stabilno  chemiczna 

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny. 
10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji 

Pary mieszaniny z powietrzem mog  tworzy  mieszaniny wybuchowe. 
10.4 Warunki, których nale y unika  

Wysoka temperatura, ród a zap onu, otwarty ogie . 
10.5 Materia y niezgodne  

Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady, amony, alkohole. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu 

Nie s  znane. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych 

Toksyczno  ostra: 
Kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.  
 
Sk adnik   CAS-nr  Dawka     warto  jednostka  
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
    108-65-6  LD50 - doustnie szczur   8532   mg/kg 

LD50 �– skóra królik    > 5  g/kg 
Cykloheksanon  108-94-1  LD50 �– doustnie szczur   1535   mg/kg 

LC50 �– inhalacyjnie szczur   8000   ppm (4h)  
LD50 �– podskórnie szczur   2170   mg/kg 
LD50 �– doustnie mysz   1400   mg/kg 

1,3,5-trimetylobenzen 108-67-8  LC50 - inhalacyjnie szczur   24   mg/m3 (4h) 
 Propylobenzen  103-65-1  LD50 - doustnie szczur   6040   mg/kg 

LCL0 - inhalacyjnie mysz   20   g/m3 
1,2,4-trimetylobenzen 95-63-6  LD50 - doustnie szczur   5  g/kg 
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LC50 - inhalacyjnie szczur   18   g/m3 (4h) 
 
Dzia anie dra ni ce/ r ce: 
Dzia a dra ni co na oczy.  
Dzia anie uczulaj ce: 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.  
Toksyczno  dawki powtarzalnej: 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Rakotwórczo : 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Mutagenno : 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.  
Szkodliwe dzia anie na rozrodczo : 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione.  

__________________________________________________________________________________________________ 
  
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

12.1 Toksyczno  
Toksyczno  ostra: 
Dzia a szkodliwie na organizmy wodne. 
Sk adnik   CAS-nr Dawka     warto  jednostka. 
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu 
    107-65-6 LC50 �– ryby (odmiana z otej rybki)   150  mg/l (96h) 

EC50 �– bezkr gowce (Daphnia)   > 400   mg/l (48h) 
1,2,4-trimetylobenzen 95-63-6 LC50 �– ryby (Pimephales promelas)  7,72   mg/l  (96h) 

UE50 �– bezkr gowce (Dafnia magna)  3,6   mg/l (48h) 
Cykloheksanon  108-94-1 LC0 - ryby (Oncorhynchus mykiss)    303  mg/l (24h) 

LC50 - ryby (Pimephales promelas)  527-732  mg/l (96h) 
EC0 - bezkr gowce (Daphnia magna)  526-540  mg/l (24h) 
EC50 - glony (Planktonalgen)   >1000   mg/l (24h) 
EC50 �– bakterie (Photobacterium phosphoreum)  18.5  mg/l (5min) 

1,3,5-trimetylobenzen 108-67-8 UE50 �– bezkr gowce (Dafnia magna)  50   mg/l (24h) 
UE50 �– glony (Desmodesmus subspicatus) 25-53   mg/l 
 

12.2 Trwa o  i zdolno  do rozk adu 
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu:    atwo ulega biodegradacji 
Cykloheksanon:     atwo ulega biodegradacji 
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on:   atwo ulega biodegradacji 
Propylobenzen  OECD 301 A  atwo biodegradowalny 
1,3,5-trimetylobenzen OECD 301 A  atwo biodegradowalny  
1,2,4-trimetylobenzen OECD 301 B   trudno biodegradowalny 
 

12.3 Zdolno  do bioakumulacji 
Nie oczekuje si  znacz cej bioakumulacji 

12.4 Mobilno  w glebie 
Brak dost pnych danych. 

12.5 Wyniki oceny w a ciwo ci PBT i vPvB 
Mieszanina nie spe nia kryteriów PBT i vPvB. 
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12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania 
Brak dost pnych danych. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 13: POST POWANIE Z ODPADAMI 

__________________________________________________________________________________________________ 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Nie usuwa   produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza  do kanalizacji. Nie dopuszcza  do 
zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. 
Kod odpadów:     

           08 03 08*   Odpady ciek e zawieraj ce farby drukarskie 
Zu yte opakowania dok adnie opró ni . Opakowania wielokrotnego u ytku mog  by  (po oczyszczeniu) u ywane 
powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dok adnym oczyszczeniu) przekaza  do recyklingu. 
 
Usuwa  produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nale y zachowa  ostro no  podczas operowania 
opró nionymi pojemnikami, które nie zosta y oczyszczone lub dok adnie wyp ukane. Opary pozosta o ci produktu 
mog  tworzy  wewn trz pojemnika atmosfer  atwopaln  albo wybuchow . Nie ci , nie spawa  i nie szlifowa  
u ywanych pojemników, je li nie zosta y one dok adnie wyczyszczone od wewn trz. Nale y unika  
rozprzestrzeniania si  rozlanego produktu jego sp ywania do gleby lub kontaktu z gleb , ciekami wodnymi, drenami 
i kanalizacj . 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 2001 z pó niejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 2001); 
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.  
1206, 2001). 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 
1458, 2005. 

_________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU 

__________________________________________________________________________________________________ 
14.1 Numer UN (numer ONZ) 

1210 
14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN 
          FARBA DRUKARSKA, palna  
14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie 

3 
14.4 Grupa pakowania 
 III 
14.5 Zagro enia dla rodowiska 
 Produkt nie stanowi zagro enia dla rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. 
14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników 

Nale y zawsze transportowa  w zamkni tych pojemnikach, które znajduj  si  w pozycji pionowej i s  odpowiednio 
zabezpieczone. Nale y si  upewni , e osoby transportuj ce produkt wiedz , co nale y robi  w przypadku awarii 
lub rozlania si  produktu 

14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
Nie dotyczy. 
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_________ _________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla  

mieszaniny    
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011 r.). 
ROZPORZ DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urz dowy Unii 
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku). 
ROZPORZ DZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-
technicznego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej seria 
L nr 235 z 5 wrze nia 2009 roku). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, 2003 z pó niejszymi zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 
Ustawa z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671, 
2002). 
O wiadczenie Rz dowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej cia w ycie zmian do za czników A i B Umowy 
Europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporz dzonej 
w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pó niejszymi zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowa  substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439, 
2009). 
Rozporz dzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej 
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pó niejszymi zmianami). 

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego 
Dostawca nie dokona  oceny bezpiecze stwa chemicznego mieszaniny. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

___________________________________________________________________________________________________ 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpni te z karty mieszaniny dostarczonej przez 
producenta, zosta y poprawione, uzupe nione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemys owej im prof. I. 
Mo cickiego w Warszawie.  
Inne ród a danych: 
IUCLID Data Bank (European Commision �– European Chemicals Bureau).  
ESIS �– European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). 
 
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maj  na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymaga  
bezpiecze stwa. U ytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego u ywania produktu i to on 
bierze na siebie odpowiedzialno  za skutki wynikaj ce z niew a ciwego stosowania niniejszego produktu. 
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Pe ne brzmienia zwrotów R, H oraz  kodów zagro e  podano w punkcie 16. Karty charakterystyki. 
 
R 10    Produkt atwo palny. 
R 20  Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe. 
R 20/21 Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór . 
R 36 Dzia a dra ni co na oczy. 
R 36/37/38 Dzia a dra ni co na oczy, drogi oddechowe i skóre. 
R 38 Dzia a dra ni co na skór . 
R 51/53 Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne 

zmiany w rodowisku wodnym. 
R 65                Dzia a szkodliwie; mo e powodowa  uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia. 

          
 

H226  atwopalna ciecz i pary. 
H332  Dzia a szkodliwie po po kni ciu. 
H304  Po kni cie i dostanie si  przez drogi oddechowe mo e grozi  mierci . 
H312  Dzia a szkodliwie w kontakcie ze skór . 
H315  Dzia a dra ni co na skór . 
H319  Dzia a dra ni co na oczy. 
H335  Mo e powodowa  podra nienie dróg oddechowych. 
H332  Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania. 
H411  Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e zmiany. 
 
 
Xn   Produkt szkodliwy; 
Xi   Produkt dra ni cy; 
N   Produkt niebezpieczny dla rodowiska 
 
Flam. Liq. 3  Substancja atwopalna kategoria zagro enia 3. 
Asp. Tox. 1  Zagro enie spowodowane aspiracj , kategoria zagro enia 1. 
Eye Irrit. 2  Dzia anie dra ni ce na oczy kategoria zagro enia 2. 
Acute Tox. 4  Toksyczno  ostra kategoria zagro enia 4.  
Skin Irrit. 2  Dzia anie dra ni ce na skór  kategoria zagro enia 2. 
STOT SE 3 Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe w nast pstwie nara enia jednorazowego kategoria 

zagro enia 3. 
Aquatic Chronic 2  Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego �– zagro enie przewlek e, kategoria 

zagro enia 2. 
 
Aktualizacja: Zmiany wprowadzone rozporz dzeniem 453/2010. 
 
Podlega obowi zkowi zg oszenia do Biura ds. Substancji 


