KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowanych ograniczeĔ w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA 1:

IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĉBIORSTWA

___________________________________________________________________________________________________

1.1

Identyfikator produktu

FARBA DRUKARSKA PLT6
1.2

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Farba drukarska.

1.3

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dostawca:
Producent:
COMEC ITALIA SRL
Piazzale del Lavoro, 149
21044 – Cavaria Varia con Premezzo (VA), Wáochy
Tel.: + 39 (0) 331/219516
Fax: + 39 (0) 331/216161

Dystrybutor:
COMEC POLSKA àoĞ, Sulkowska-àoĞ Spóáka Jawna
ul. Lutomierska 46, 95-200 Pabianice
tel. +48 (42) 227 58 10
fax +48 (42) 227 58 14
Osoba odpowiedzialna za kartĊ charakterystyki: Tomasz àoĞ
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 sporządzenia/aktualizacji: 16.06.2006/11.07.2011

__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 2:

IDENTYFIKACJA ZAGROĩEē

__________________________________________________________________________________________________

2.1

Klasyfikacja mieszaniny
Produkt áatwo palny (R 10).
Pary produktu są ciĊĪsze od powietrza, mogą tworzyü mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzą siĊ przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeĔ.
Produkt draĪniący (Xi).
Dziaáa draĪniąco na oczy (R 36).
Produkt niebezpieczny dla Ğrodowiska.
Dziaáa szkodliwie na organizmy wodne; moĪe powodowaü dáugo utrzymujące siĊ niekorzystne zmiany w
Ğrodowisku wodnym (R 52/53).
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Szkodliwe skutki dziaáania na zdrowie czáowieka:
Oczy: Przy znacznych stĊĪeniach par moĪe wystąpiü podraĪnienie, zaczerwienienie i ból spojówek.
Skóra: SkaĪenie skóry duĪą iloĞcią lub wielokrotne oblanie ciekáym produktem moĪe powodowaü zaczerwienienie.
Wdychanie: Wdychanie par o duĪym stĊĪeniu moĪe spowodowaü uczucie zmĊczenia, osáabienie, sennoĞü, nudnoĞci,
bóle i zawroty gáowy, ból gardáa, kaszel, urywany oddech.
Skutki dziaáania na Ğrodowisko:
Dziaáa szkodliwie na organizmy wodne; moĪe powodowaü dáugo utrzymujące siĊ niekorzystne zmiany w
Ğrodowisku wodnym
Skutki dziaáania związane z wáaĞciwoĞciami fizykochemicznymi:
Pary produktu są ciĊĪsze od powietrza, mogą tworzyü mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadzą siĊ przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeĔ. Zbiorniki naraĪone na dziaáanie ognia lub wysokiej
temperatury mogą eksplodowaü.

2.2

Elementy oznakowania
SYMBOL
Xi

draĪniący
Zwroty wskazujące
rodzaj zagroĪenia:

Zwroty okreĞlające
warunki bezpiecznego stosowania:

R 10
R 36
R 52/53

Produkt áatwo palny.
Dziaáa draĪniąco na oczy.
Dziaáa szkodliwie na organizmy wodne;
moĪe powodowaü dáugo utrzymujące siĊ
niekorzystne zmiany w Ğrodowisku wodnym

S 23
S 25
S 51

Nie wdychaü pary.
Unikaü zanieczyszczenia oczu.
Stosowaü wyáącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach.
Unikaü zrzutów do Ğrodowiska. PostĊpowaü
zgodnie z instrukcją lub kartą
charakterystyki.

S 61

2.3

Inne zagroĪenia
Mieszanina nie speánia kryteriów PBT i vPvB.

__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 3:

SKàAD / INFORMACJA O SKàADNIKACH

___________________________________________________________________________________________________
Identyfikator produktu: FARBA DRUKARSKA PLT6
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Skáadniki mieszaniny:

Nazwa substancji

Cykloheksanon

Octan 2-metoksy-1metyloetylu

nr indeksowy

606-010-00-7

607-195-00-7

nr CAS

108-94-1

108-65-6

nr WE

203-631-1

203-603-9

4-Hydroksy-4metylopentan-2-on

603-016-00-1

123-42-2

204-626-7

1,2,4-Trimetylobenzen

601-043-00-3

95-63-6

202-436-9

1,3,5-Trimetylobenzen

Propylobenzen

601-025-00-5

601-024-00-X

108-67-8

103-65-1

203-604-4

203-132-9

uá. masowy
w % wag.

Klasyfikacja zgodna z
dyrektywą Rady
67/548/EWG
Znak
ostrzegawc
zy

Klasyfikacja zgodna z
rozporządzeniem (WE) nr
1272/2008

Zwrot
yR

-

10

Flam. Liq. 3

H226

Xn

20

Acute Tox 4

H332

-

10

Flam. Liq. 3

H226

Xi

36

Eye Irrit. 2

H319

14 - 16

Xi

36

Eye Irrit. 2

H319

3

Xn
Xi

10
20
36/37
/38

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

N

51-53

Aquatic Chronic 2

H226
H332
H319
H335
H315
H411

Xi

10
37

Flam. Liq. 3
STOT SE 3

H226
H335

N

51-53

Aquatic Chronic 2

H411

Xn
Xi

10
65
37

Flam. Liq. 3
Asp. Tox. 1
STOT SE 3

H226
H304
H335

N

51-53

Aquatic Chronic 2

H411

18 - 20

14 - 16

<1

<1

Klasy zagroĪenia i
kody kategorii

Kody zwrotów
wskazujących
rodzaj
zagroĪenia

Symbo
l

Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG:
*Uwaga H
Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione dla tej substancji stosują siĊ do niebezpiecznej wáaĞciwoĞci lub
niebezpiecznych wáaĞciwoĞci wskazanych przez oznaczenie lub oznaczenia ryzyka w poáączeniu z przedstawioną
kategorią lub przedstawionymi kategoriami zagroĪenia. Producenci, importerzy i dalsi uĪytkownicy tej substancji są
zobowiązani do przeprowadzenia badaĔ w celu uzyskania informacji o odpowiednich i dostĊpnych istniejących
danych dotyczących wszystkich innych wáaĞciwoĞci takich substancji dla zaklasyfikowania i oznakowania tej
substancji. Ostateczna etykieta musi byü zgodna z wymaganiami sekcji 7 zaáącznika VI do dyrektywy 67/548/EWG.
*Uwaga P
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieü zastosowania, jeĞli moĪna wykazaü, Īe
substancja zawiera mniej niĪ 0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7).
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
*Uwaga H
Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione w odniesieniu do tej substancji mają zastosowanie do niebezpiecznych
wáaĞciwoĞci oznaczonych za pomocą zwrotu(-ów) wskazującego(-ych) rodzaj zagroĪenia w poáączeniu ze wskazaną
klasą (klasami) i kategorią (kategoriami) zagroĪenia. Wymagania art. 4 dotyczące producentów, importerów i
dalszych uĪytkowników tej substancji mają zastosowanie do wszystkich pozostaáych klas i kategorii zagroĪeĔ. W
przypadku klas zagroĪeĔ, których droga naraĪenia lub charakter skutków prowadzą do rozróĪnienia klasyfikacji w
klasie zagroĪeĔ, od producenta, importera lub dalszego uĪytkownika wymaga siĊ uwzglĊdnienia jeszcze
nieuwzglĊdnionych dróg naraĪenia lub skutków.
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Ostateczna etykieta musi odpowiadaü wymogom art. 17 ust. 2 i sekcji 1.2 zaáącznika I.
*Uwaga P
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieü zastosowania, jeĞli moĪna wykazaü, Īe
substancja zawiera mniej niĪ 0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7).
Peáne brzmienia zwrotów R, H oraz kodów zagroĪeĔ podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.
_________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 4: ĝRODKI PIERWSZEJ POMOCY
__________________________________________________________________________________
4.1

Opis Ğrodków pierwszej pomocy
Wdychanie:

Kontakt ze skórą:
Kontakt z oczami:

Przewód pokarmowy:

4.2

WynieĞü poszkodowanego z miejsca naraĪenia, uáoĪyü w wygodnej pozycji póáleĪącej
lub siedzącej, zapewniü spokój, chroniü przed utratą ciepáa. JeĪeli wystąpią zaburzenia
oddychania, zastosowaü sztuczne oddychanie. JeĪeli objawy nie ustĊpują, wezwaü
lekarza.
Natychmiast spáukaü duĪą iloĞcią wody, zdjąü zanieczyszczoną odzieĪ, skórĊ zmyü
duĪą iloĞcią wody z mydáem. W razie potrzeby skonsultowaü siĊ z lekarzem.
Natychmiast páukaü duĪą iloĞcią letniej wody, najlepiej bieĪącej, przez co najmniej 15
min. Usunąü szkáa kontaktowe. Unikaü silnego strumienia wody ze wzglĊdu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogówki. JeĪeli podraĪnienie nie ustĊpuje, naleĪy
skonsultowaü siĊ z lekarzem-okulistą.
JeĪeli nastąpi poákniĊcie, nie prowokowaü wymiotów. Wypáukaü usta wodą, a nastĊpnie
podaü do wypicia duĪą iloĞü wody (jeĞli poszkodowany jest przytomny). Zapewniü
pomoc lekarską.

NajwaĪniejsze ostre i opóĨnione objawy oraz skutki naraĪenia
Pary dziaáają draĪniąco na báony Ğluzowe ukáadu oddechowego. W duĪych stĊĪeniach dziaáają narkotycznie,
powodują zaburzenia rytmu serca z ryzykiem migotania komór, utraty przytomnoĞci. Przy znacznych stĊĪeniach par
lub bezpoĞrednim dostaniu siĊ produktu do oczu moĪe wystąpiü podraĪnienie, zaczerwienienie, ázawienie,
pieczenie, ból. Drogą pokarmową produkt powoduje bóle brzucha, wymioty. Mogą wystąpiü czynnoĞciowe
zaburzenia ze strony ukáadu nerwowego, przewlekáe zapalenia spojówek, niekiedy zaburzenia wĊchu, stany zapalne
górnych dróg oddechowych z bólami gardáa, przewlekáe zapalenia skóry.

4.3

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postĊpowania z poszkodowanym
Miejsce pracy powinno byü wyposaĪone w prysznic i stanowisko do páukania oczu.

__________________________________________________________________________________
SEKCJA 5:

POSTĉPOWANIE W PRZYPADKU POĩARU

__________________________________________________________________________________________________

5.1

ĝrodki gaĞnicze
Odpowiednie Ğrodki gaĞnicze:
Piana, dwutlenek wĊgla, proszki gaĞnicze, woda – prądy rozproszone.
NiewáaĞciwe Ğrodki gaĞnicze:
Nie stosowaü zwartych strumieni wody na powierzchniĊ cieczy.

5.2

Szczególne zagroĪenia związane z mieszaniną
W Ğrodowisku poĪaru wydzielają siĊ toksyczne dymy zawierające tlenki wĊgla

5.3

Informacje dla straĪy poĪarnej

àatwo palna ciecz. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem, są ciĊĪsze od powietrza i gromadzą siĊ przy
powierzchni ziemi oraz w dolnych czĊĞciach pomieszczeĔ. Pojemniki naraĪone na dziaáanie ognia cháodziü z
bezpiecznej odlegáoĞci rozproszonym strumieniem wody (niebezpieczeĔstwo wybuchu); o ile to moĪliwe, usunąü je
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z terenu zagroĪonego. OdzieĪ gazoszczelna w wersji antyelektrostatycznej, izolujący sprzĊt ochrony ukáadu
oddechowego.
___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 6:

POSTĉPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO ĝRODOWISKA

___________________________________________________________________________________________________

6.1

Indywidualne Ğrodki ostroĪnoĞci, wyposaĪenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
W warunkach przemysáowych zakáadaü odzieĪ ochronną z materiaáów naturalnych (baweána) lub wáókien
syntetycznych, rĊkawice wykonane kauczuku nitrylowego (gruboĞü 1.25 mm, czas przebicia t 480 min), kauczuku
butylowego (gruboĞü 0.5 mm, czas przebicia t 480 min), kauczuku fluorowego (gruboĞü 0.7 mm, czas przebicia t
480 min). Stosowaü okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy. Nie piü, nie jeĞü i nie paliü w
trakcie uĪywania. Zapewniü odpowiednią wentylacjĊ ogólną i miejscową. Usunąü Ĩródáa zapáonu (ugasiü otwarty
ogieĔ, ogáosiü zakaz palenia i uĪywania narzĊdzi iskrzących). Usunąü osoby niezabezpieczone z zagroĪonego
obszaru. Unikaü bezpoĞredniego kontaktu z mieszaniną. Unikaü wdychania par. W razie potrzeby zarządziü
ewakuacjĊ.

6.2

ĝrodki ostroĪnoĞci w zakresie ochrony Ğrodowiska
Zabezpieczyü przed przedostaniem siĊ do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

6.3

Metody i materiaáy zapobiegające rozprzestrzenianiu siĊ skaĪenia i sáuĪące do usuwania skaĪenia
Zabezpieczyü studzienki Ğciekowe. JeĪeli to moĪliwe, zlikwidowaü wyciek (zamknąü dopáyw cieczy, uszczelniü).
Uszkodzone opakowanie umieĞciü w opakowaniu zastĊpczym. Pary rozcieĔczyü rozproszonym strumieniem wody.
Usunąü Ĩródáa zapáonu (ugasiü otwarty ogieĔ, ogáosiü zakaz palenia i uĪywania narzĊdzi iskrzących). Maáe iloĞci
zaabsorbowaü w chemicznie obojĊtny materiaá wiąĪący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieĞü do szczelnie
zamykanych pojemników przenieĞü do szczelnie zamykanych pojemników i przekazaü do utylizacji.
Zanieczyszczoną powierzchniĊ spáukaü wodą.

6.4

Odniesienia do innych sekcji
Usuwaü zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

_________________________________________________________________________________
SEKCJA 7:

POSTĉPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

__________________________________________________________________________________________________

7.1

ĝrodki ostroĪnoĞci dotyczące bezpiecznego postĊpowania
Zapewniü odpowiednią wentylacjĊ ogólną i miejscową. Trzymaü z daleka od Ĩródeá wysokiej temperatury i Ĩródeá
zapáonu. Wskazane jest podejmowanie Ğrodków ostroĪnoĞci, aby podczas pracy z mieszaniną unikaü kontaktu ze
skórą i oczami. Nie wdychaü par. Zabezpieczyü przed przedostaniem siĊ do kanalizacji, wód powierzchniowych i
gruntowych oraz gleby. Nie jeĞü, nie piü i nie paliü w czasie uĪytkowania. Myü rĊce podczas przerw i po
zakoĔczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąü, upraü przed ponownym zaáoĪeniem.

7.2

Warunki bezpiecznego magazynowania, áącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodnoĞci
Stosowaü tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z wentylacją wywiewną. Instalacja, aparatura i zbiorniki
powinny byü zawsze szczelnie zamkniĊte. Pary mieszaniny z powietrzem mogą tworzyü mieszaniny wybuchowe.
Pary są ciĊĪsze od powietrza i gromadzą siĊ przy powierzchni podáogi lub gruntu. Przechowywaü w oryginalnych,
wáaĞciwie oznakowanych, szczelnie zamkniĊtych opakowaniach, w cháodnym, suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu magazynowym, wyposaĪonym w instalacjĊ elektryczną i wentylacyjną w wykonaniu
przeciwwybuchowym, w temperaturze 5 – 30 0C. Przechowywaü z daleka od Ĩródeá wysokiej temperatury, Ĩródeá
zapáonu, utleniaczy, mocnych kwasów, mocnych zasad, amin, alkoholi. Zabezpieczaü przed dziaáaniem promieni
sáonecznych.
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7.3

Szczególne zastosowanie(-a) koĔcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niĪ wymienione w punkcie 1.2.
___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 8:

KONTROLA NARAĩENIA / ĝRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

___________________________________________________________________________________________________

8.1

Parametry dotyczące kontroli
Nazwa substancji
nr CAS
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on
123-42-2
Octan 2-metoksy- 1-metyloetylu
108-65-6

Normatyw

wartoĞü

jednostka

NDS

240

mg/m3

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 stĊĪenie 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:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyĪszych
dopuszczalnych stĊĪeĔ i natĊĪeĔ czynników szkodliwych dla zdrowia w Ğrodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz.
1833, 2002 wraz z póĨniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 paĨdziernika 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
najwyĪszych dopuszczalnych stĊĪeĔ i natĊĪeĔ czynników szkodliwych dla zdrowia w Ğrodowisku pracy (Dz. U. nr
212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badaĔ i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w Ğrodowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy związanej z
wystĊpowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).

8.2 Kontrola naraĪenia
8.2.1 Stosowne techniczne Ğrodki kontroli
NiezbĊdna wentylacja miejscowa wywiewna usuwająca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogólna
pomieszczenia. Otwory zasysające wentylacji miejscowej przy páaszczyĨnie roboczej lub poniĪej. Wywiewniki
wentylacji ogólnej w górnej czĊĞci pomieszczenia oraz przy podáodze. Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadaü
warunkom ustalonym ze wzglĊdu na niebezpieczeĔstwo poĪaru lub wybuchu. Nie uĪywaü w pobliĪu Ĩródeá
wysokiej temperatury i Ĩródeá zapáonu. W przypadku niedostatecznej wentylacji uĪywaü ochron dróg oddechowych
Zapewniü prysznic i stanowisko do páukania oczu.

8.2.2 Indywidualne Ğrodki ochrony, takie jak indywidualny sprzĊt ochronny
Drogi oddechowe:

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stĊĪeĔ par produktu naleĪy stosowaü
ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem biaáym i
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brązowym i literą A. MoĪna
stosowaü filtry zespolone AP.
RĊce i skóra:
Stosowaü odzieĪ ochronną z materiaáów naturalnych (baweána) lub wáókien
syntetycznych, rĊkawice wykonane z kauczuku nitrylowego (gruboĞü 1.25 mm, czas
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FARBA DRUKARSKA PLT6
Strona 6 z 12

KARTA CHARAKTERYSTYKI
___________________________________________________________________________
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowanych ograniczeĔ w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr
133 z 31maja 2010 roku)

Oczy:

przebicia t 480 min), kauczuku butylowego (gruboĞü 0.5 mm, czas przebicia t 480
min), kauczuku fluorowego (gruboĞü 0.7 mm, czas przebicia t 480 min).
Stosowaü okulary ochronne typu gogle, chroniące przed kroplami cieczy.

Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysáowej higieny pracy. Nie dopuszczaü do przekraczania w
Ğrodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stĊĪeĔ normatywnych. Po zakoĔczeniu pracy zdjąü zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymyü rĊce i twarz. Po pracy umyü dokáadnie caáe ciaáo. Nie jeĞü, nie piü, nie
paliü podczas pracy.
Metody oceny naraĪenia w Ğrodowisku pracy:
PN-86/Z-04050.01 Ochrona czystoĞci powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne.
PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystoĞci powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania
próbek w Ğrodowisku pracy i interpretacja wyników.

8.2.3 Kontrola naraĪenia Ğrodowiska
Zabezpieczyü przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych.
__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 9:

WàAĝCIWOĝCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

__________________________________________________________________________________________________

9.1

Informacje na temat podstawowych wáaĞciwoĞci fizycznych i chemicznych
a) Wygląd
Póápáynna pasta, o róĪnym zabarwieniu, zapach wĊglowodorowo-estrowy
b) Zapach
Zapach rozpuszczalnikowy.
c) Próg zapachu
Brak dostĊpnych danych.
d) pH
Nie oznacza siĊ.
e) Temperatura topnienia/krzepniĊcia
Brak dostĊpnych danych.
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
137 - 182 0C.
g) Temperatura zapáonu
34 0C
h) SzybkoĞü parowania
Brak dostĊpnych danych.
i) PalnoĞü
Mieszanina jest áatwopalna.
j) Górna/dolna granica palnoĞci lub górna/dolna granica wybuchowoĞci
Górna/dolna granica wybuchowoĞci:
Górna: 11 % obj.
Dolna: 2 % obj.
k) PrĊĪnoĞü par
5 mm Hg w 26 0C.
l) GĊstoĞü par
> 1 (powietrze = 1).
m) GĊstoĞü wzglĊdna
> 1 w 20 0C (woda = 1).
n) RozpuszczalnoĞü
W wodzie: bardzo sáabo rozpuszczalny.
o) Wspóáczynnik podziaáu: n-oktanol/woda
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Brak dostĊpnych danych.
p) Temperatura samozapáonu
> 200 0C.
q) Temperatura rozkáadu
Brak dostĊpnych danych.
r) LepkoĞü
LepkoĞü (szybkoĞü wypáywu): 90 s (kapilara 4 mm)
s) WáaĞciwoĞci wybuchowe
Pary mieszaniny z powietrzem mogą tworzyü mieszaniny wybuchowe.
t) WáaĞciwoĞci utleniające
Brak dostĊpnych danych dla mieszaniny.

9.2

Inne informacje

Brak dostĊpnych danych.
___________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 10: STABILNOĝû i REAKTYWNOĝû
___________________________________________________________________________________________________

10.1 ReaktywnoĞü
W warunkach skáadowania i obchodzenia siĊ zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywnoĞci.

10.2 StabilnoĞü chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

10.3 MoĪliwoĞü wystĊpowania niebezpiecznych reakcji
Pary mieszaniny z powietrzem mogą tworzyü mieszaniny wybuchowe.

10.4 Warunki, których naleĪy unikaü
Wysoka temperatura, Ĩródáa zapáonu, otwarty ogieĔ.

10.5 Materiaáy niezgodne
Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady, amony, alkohole.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkáadu
Nie są znane.
__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
___________________________________________________________________________________________________

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
ToksycznoĞü ostra:
Kryteria klasyfikacji nie są speánione.
Skáadnik
CAS-nr
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
108-65-6

Dawka

wartoĞü

jednostka

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)

Dziaáanie draĪniące/Īrące:
Dziaáa draĪniąco na oczy.
Dziaáanie uczulające:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
ToksycznoĞü dawki powtarzalnej:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
RakotwórczoĞü:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
MutagennoĞü:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
Szkodliwe dziaáanie na rozrodczoĞü:
W oparciu o dostĊpne dane, kryteria klasyfikacji nie są speánione.
__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
__________________________________________________________________________________________________

12.1 ToksycznoĞü
ToksycznoĞü ostra:
Dziaáa szkodliwie na organizmy wodne.
Skáadnik
CAS-nr
Dawka
wartoĞü
jednostka.
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
107-65-6
LC50 – ryby (odmiana záotej rybki)
150
mg/l (96h)
EC50 – bezkrĊgowce (Daphnia)
> 400
mg/l (48h)
1,2,4-trimetylobenzen
95-63-6
LC50 – ryby (Pimephales promelas)
7,72
mg/l (96h)
UE50 – bezkrĊgowce (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 - bezkrĊgowce (Daphnia magna)
526-540
mg/l (24h)
>1000
mg/l (24h)
EC50 - glony (Planktonalgen)
EC50 – bakterie (Photobacterium phosphoreum) 18.5 mg/l (5min)
1,3,5-trimetylobenzen
108-67-8
UE50 – bezkrĊgowce (Dafnia magna)
50
mg/l (24h)
UE50 – glony (Desmodesmus subspicatus) 25-53
mg/l

12.2 TrwaáoĞü i zdolnoĞü do rozkáadu
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu:
Cykloheksanon:
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on:
Propylobenzen
OECD 301 A
1,3,5-trimetylobenzen
OECD 301 A
1,2,4-trimetylobenzen
OECD 301 B

áatwo ulega biodegradacji
áatwo ulega biodegradacji
áatwo ulega biodegradacji
áatwo biodegradowalny
áatwo biodegradowalny
trudno biodegradowalny

12.3 ZdolnoĞü do bioakumulacji
Nie oczekuje siĊ znaczącej bioakumulacji

12.4 MobilnoĞü w glebie
Brak dostĊpnych danych.

12.5 Wyniki oceny wáaĞciwoĞci PBT i vPvB
Mieszanina nie speánia kryteriów PBT i vPvB.
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12.6 Inne szkodliwe skutki dziaáania
Brak dostĊpnych danych.
__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 13: POSTĉPOWANIE Z ODPADAMI
__________________________________________________________________________________________________

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Nie usuwaü produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzaü do kanalizacji. Nie dopuszczaü do
zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.
Kod odpadów:
08 03 08* Odpady ciekáe zawierające farby drukarskie
ZuĪyte opakowania dokáadnie opróĪniü. Opakowania wielokrotnego uĪytku mogą byü (po oczyszczeniu) uĪywane
powtórnie. Opakowania jednorazowe (po dokáadnym oczyszczeniu) przekazaü do recyklingu.
Usuwaü produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. NaleĪy zachowaü ostroĪnoĞü podczas operowania
opróĪnionymi pojemnikami, które nie zostaáy oczyszczone lub dokáadnie wypáukane. Opary pozostaáoĞci produktu
mogą tworzyü wewnątrz pojemnika atmosferĊ áatwopalną albo wybuchową. Nie ciąü, nie spawaü i nie szlifowaü
uĪywanych pojemników, jeĞli nie zostaáy one dokáadnie wyczyszczone od wewnątrz. NaleĪy unikaü
rozprzestrzeniania siĊ rozlanego produktu jego spáywania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami
i kanalizacją.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 2001 z póĨniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 2001);
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 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 DOTYCZĄCE TRANSPORTU
__________________________________________________________________________________________________

14.1 Numer UN (numer ONZ)
1210

14.2 Prawidáowa nazwa przewozowa UN
FARBA DRUKARSKA, palna
14.3 Klasa(-y) zagroĪenia w transporcie
3

14.4 Grupa pakowania
III

14.5 ZagroĪenia dla Ğrodowiska
Produkt nie stanowi zagroĪenia dla Ğrodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

14.6 Szczególne Ğrodki ostroĪnoĞci dla uĪytkowników
NaleĪy zawsze transportowaü w zamkniĊtych pojemnikach, które znajdują siĊ w pozycji pionowej i są odpowiednio
zabezpieczone. NaleĪy siĊ upewniü, Īe osoby transportujące produkt wiedzą, co naleĪy robiü w przypadku awarii
lub rozlania siĊ produktu

14.7 Transport luzem zgodnie z zaáącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
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_________ _________________________________________________________________________
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
___________________________________________________________________________________________________

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeĔstwa, zdrowia i ochrony Ğrodowiska specyficzne dla
mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011 r.).
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
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 (Dziennik UrzĊdowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku).
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postĊpu 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 (Dziennik UrzĊdowy Unii Europejskiej seria
L nr 235 z 5 wrzeĞnia 2009 roku).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeĞnia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, 2003 z póĨniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaĔ dla Ğrodków
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).
Ustawa z dnia 28 paĨdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671,
2002).
OĞwiadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejĞcia w Īycie zmian do zaáączników A i B Umowy
Europejskiej dotyczącej miĊdzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej
w Genewie dnia 30 wrzeĞnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z póĨniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowaĔ substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439,
2009).
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleĔ i stosowanych ograniczeĔ w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywĊ 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieĪ dyrektywĊ Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik UrzĊdowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z póĨniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczeĔstwa chemicznego
Dostawca nie dokonaá oceny bezpieczeĔstwa chemicznego mieszaniny.
__________________________________________________________________________________________________

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
___________________________________________________________________________________________________
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpniĊte z karty mieszaniny dostarczonej przez
producenta, zostaáy poprawione, uzupeánione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemysáowej im prof. I.
MoĞcickiego w Warszawie.
Inne Ĩródáa danych:
IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau).
ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagaĔ
bezpieczeĔstwa. UĪytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uĪywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialnoĞü za skutki wynikające z niewáaĞciwego stosowania niniejszego produktu.
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Peáne brzmienia zwrotów R, H oraz kodów zagroĪeĔ podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.
R 10
R 20
R 20/21
R 36
R 36/37/38
R 38
R 51/53
R 65

Produkt áatwo palny.
Dziaáa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Dziaáa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
Dziaáa draĪniąco na oczy.
Dziaáa draĪniąco na oczy, drogi oddechowe i skóre.
Dziaáa draĪniąco na skórĊ.
Dziaáa toksycznie na organizmy wodne; moĪe powodowaü dáugo utrzymujące siĊ niekorzystne
zmiany w Ğrodowisku wodnym.
Dziaáa szkodliwie; moĪe powodowaü uszkodzenie páuc w przypadku poákniĊcia.

H226
H332
H304
H312
H315
H319
H335
H332
H411

àatwopalna ciecz i pary.
Dziaáa szkodliwie po poákniĊciu.
PoákniĊcie i dostanie siĊ przez drogi oddechowe moĪe groziü Ğmiercią.
Dziaáa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Dziaáa draĪniąco na skórĊ.
Dziaáa draĪniąco na oczy.
MoĪe powodowaü podraĪnienie dróg oddechowych.
Dziaáa szkodliwie w nastĊpstwie wdychania.
Dziaáa toksycznie na organizmy wodne, powodując dáugotrwaáe zmiany.

Xn
Xi
N

Produkt szkodliwy;
Produkt draĪniący;
Produkt niebezpieczny dla Ğrodowiska

Flam. Liq. 3
Substancja áatwopalna kategoria zagroĪenia 3.
Asp. Tox. 1
ZagroĪenie spowodowane aspiracją, kategoria zagroĪenia 1.
Eye Irrit. 2
Dziaáanie draĪniące na oczy kategoria zagroĪenia 2.
Acute Tox. 4
ToksycznoĞü ostra kategoria zagroĪenia 4.
Skin Irrit. 2
Dziaáanie draĪniące na skórĊ kategoria zagroĪenia 2.
STOT SE 3 Dziaáanie toksyczne na narządy docelowe w nastĊpstwie naraĪenia jednorazowego kategoria
zagroĪenia 3.
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagroĪenie dla Ğrodowiska wodnego – zagroĪenie przewlekáe, kategoria
zagroĪenia 2.

Aktualizacja: Zmiany wprowadzone rozporządzeniem 453/2010.
Podlega obowiązkowi zgáoszenia do Biura ds. Substancji
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