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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa : PLP
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie przemysłowe
Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych

: Przemysłowy

Zastosowanie substancji/mieszaniny : rozcieńczalnik

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu pogotowia : COMEC POLSKA (czynny w godzinach 9:00 – 16:00): +48 42 227 58 10; 998 Pogotowie, 999 

Straż Pożarna, 112 numer alarmowy

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2 H225 
Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 4 H312 
Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: pył, mgły), kategoria 
zagrożenia 4

H332 

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 H315 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319 
Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, 
kategoria 3, działanie drażniące na drogi oddechowe

H335 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, 
kategoria 2

H373 

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304 
Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Brak dodatkowych informacji
2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo
Składniki niebezpieczne : Ksylen; Etylobenzen
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312+H332 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 
powtarzane.

Comec Polska Sp. z o.o.
Lutomierska 46
95-200 Pabianice - Polska
T +48 42 227 58 10 - F +48 42 227 58 14
Adres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za Kartę charakterystyki SDS : sylwia@trans-adr.com

mailto:sylwia@trans-adr.com
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Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 - Dokładnie umyć dłonie, przedramiona i twarz po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. NIE wywoływać wymiotów.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z 
lekarzem.

2.3. Inne zagrożenia
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII

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

Nazwa Identyfikator produktu Konc. Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP]

ksylen; dimetylobenzen
(Mieszanina izomerów)
(Uwaga C)

(Numer CAS) 1330-20-7
(Numer WE) 215-535-7
(Numer indeksowy) 601-022-00-9
(REACH-nr) 01-2119488216-32

>=86 - <90 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu octowego
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty 
wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 
środowisku pracy
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości 
narażenia zawodowego (PL)
(Uwaga C)

(Numer CAS) 110-19-0
(Numer WE) 203-745-1
(Numer indeksowy) 607-026-00-7
(REACH-nr) 01-2119488971-22

>=8,5 - <10 Flam. Liq. 2, H225
STOT SE 3, H336

chlorobenzen
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty 
wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 
środowisku pracy
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości 
narażenia zawodowego (PL)

(Numer CAS) 108-90-7
(Numer WE) 203-628-5
(Numer indeksowy) 602-033-00-1
(REACH-nr) 01-2119432722-45

>=0,3 - <0,4 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 2, H411

etylobenzen; fenyloetan
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty 
wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 
środowisku pracy
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości 
narażenia zawodowego (PL)

(Numer CAS) 100-41-4
(Numer WE) 202-849-4
(Numer indeksowy) 601-023-00-4
(REACH-nr) 01-2119489370-35

>=0,1 - <0,2 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

Uwaga C : Niektóre substancje organiczne są wprowadzane do obrotu w postaci określonego izomeru albo w postaci mieszaniny kilku izomerów. 
W tym przypadku dostawca musi podać na etykiecie, czy substancja jest określonym izomerem właściwym, czy mieszaniną izomerów.
Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego 

samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe).
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki 

do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 
wody/prysznicem. Umyć dużą ilością wody/…. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowe 
instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy na etykiecie).

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem.
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Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą : Działa drażniąco na skórę.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Działa drażniąco na oczy.
Symptomy/skutki w przypadku połknięcia : Działa szkodliwie po połknięciu.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Suchy proszek. Ditlenek węgla. Woda rozpylana. Piasek.
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Zagrożenie pożarowe : Łatwopalna ciecz i pary.
Zagrożenie wybuchem : Może tworzyć łatwopalne/wybuchowe mieszanki para-powietrze.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Instrukcje gaśnicze : Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Zachować ostrożność 

podczas gaszenia pożaru produktów chemicznych. Unikać zanieczyszczenia środowiska 
wodą używaną do gaszenia pożaru.

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do 
oddychania.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogólne środki zaradcze : Oddalić wszelkie źródło zapłonu. Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć 

wyładowania ładunków elektrostatycznych. Nie narażać na nieizolowane płomienie. Nie 
palić.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Procedury awaryjne : Oddalić zbędny personel.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne : Dostarczyć odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym. Unikać wdychania 

pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych. Powiadomić władze, jeżeli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody usuwania skażenia : Zebrać rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocą obojętnych ciał stałych takich 

jak glina lub ziemia okrzemkowa. Zebrać wyciek. Przechowywać z dala od innych 
materiałów.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz Sekcja 13. Patrz Sekcja 8. Środki zmniejszenia narażenia / środki ochrony indywidualnej.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z pustymi kontenerami, gdyż pozostałe w nich 

pary są łatwopalne.
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania

: Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie 
narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem. Zapewnić odpowiednią wentylację w 
miejscu pracy, aby zapobiec powstawaniu oparów. Nie narażać na nieizolowane płomienie. 
Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. 
Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Unikać wdychania 
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu.

Zalecenia dotyczące higieny : Dokładnie umyć dłonie, przedramiona i twarz po użyciu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Środki techniczne : Postępować zgodnie z procedurami uziemienia pozwalającymi na uniknięcie elektryczności 

statycznej. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać 
elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.

Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i odpowiednio 
wentylowanym miejscu z dala od: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Materiały niezgodne : Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne. Źródła ciepła.
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Temperatura magazynowania : 5 - 25 °C
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Ksylen (1330-20-7)
UE Nazwa miejscowa Xylene, mixed isomers, pure

UE IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³

UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm

UE IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³

UE IOELV STEL (ppm) 100 ppm

UE Uwagi Skin

UE Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska Nazwa miejscowa Ksylen mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-

Polska NDS (mg/m³) 100 mg/m³

Polska NDSCh (mg/m³) 200 mg/m³

Polska Uwaga (PL) Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” 
oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może 
być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą 
oddechową)

Polska Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

Etylobenzen (100-41-4)
UE Nazwa miejscowa Ethylbenzene

UE IOELV TWA (mg/m³) 442 mg/m³

UE IOELV TWA (ppm) 100 ppm

UE IOELV STEL (mg/m³) 884 mg/m³

UE IOELV STEL (ppm) 200 ppm

UE Uwagi Skin

UE Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska Nazwa miejscowa Etylobenzen

Polska NDS (mg/m³) 200 mg/m³

Polska NDSCh (mg/m³) 400 mg/m³

Polska Uwaga (PL) Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” 
oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może 
być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą 
oddechową)

Polska Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

chlorobenzen (108-90-7)
UE Nazwa miejscowa Monochlorobenzene

UE IOELV TWA (mg/m³) 23 mg/m³

UE IOELV TWA (ppm) 5 ppm

UE IOELV STEL (mg/m³) 70 mg/m³

UE IOELV STEL (ppm) 15 ppm

UE Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Polska Nazwa miejscowa Chlorobenzen

Polska NDS (mg/m³) 23 mg/m³

Polska NDSCh (mg/m³) 70 mg/m³
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chlorobenzen (108-90-7)
Polska Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu octowego (110-19-0)
UE Nazwa miejscowa Isobutyl acetate

UE IOELV TWA (mg/m³) 241 mg/m³

UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm

UE IOELV STEL (mg/m³) 723 mg/m³

UE IOELV STEL (ppm) 150 ppm

UE Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831

Polska Nazwa miejscowa Octan izobutylu

Polska NDS (mg/m³) 240 mg/m³

Polska NDSCh (mg/m³) 720 mg/m³

Polska Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Zapewnić odpowiednią wentylację. Zapewnić wyciąg lub ogólną wentylację pomieszczenia. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca potencjalnego 
narażenia powinny się znajdować myjki do oczu oraz prysznice bezpieczeństwa.

Osobiste wyposażenie ochronne:
Unikać wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji.
 

Ochrona rąk:

Stosować rękawice ochronne.

rodzaj Materiał Czas przebicia Grubość (mm) Przenikanie Norma

Rękawice odporne na 
produkty chemiczne 
(zgodnie z normą NF 
EN 374 lub 
równoważną)

Kauczuk nitrylowy 
(NBR), Kauczuk 
neoprenowy (HNBR)

6 (> 480 minuty) 1,25 EN ISO 374

Rękawice odporne na 
produkty chemiczne 
(zgodnie z normą NF 
EN 374 lub 
równoważną)

Fluoroelastomer 
(FKM)

6 (> 480 minuty) 0,7 EN ISO 374

Rękawice odporne na 
produkty chemiczne 
(zgodnie z normą NF 
EN 374 lub 
równoważną)

Kauczuk butylowy 6 (> 480 minuty) 0,5 EN ISO 374

Ochrona oczu:

Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne

rodzaj Zastosowanie Właściwości Norma

Okulary ochronne, Osłona na 
twarz

Kropelki z zabezpieczeniami po bokach EN 166

Ochrona skóry i ciała:

Nosić odpowiednią odzież ochronną

rodzaj Norma

Używać odpowiedniej odzieży roboczej, Obuwie ochronne EN ISO 20344
 

Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku możliwości narażenia przez inhalację, zalecane jest noszenie sprzętu chroniącego drogi oddechowe. [W przypadku nieodpowiedniej 
wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
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Urządzenie Rodzaj filtru Warunek Norma

Pełna maska Typ A – Związki organiczne o 
wysokiej temperaturze wrzenia 
(>65°C)

Jeżeli stęż. w powietrzu > 
najwyższe dopuszczalne stężenie

EN 14387

Samodzielny, izolujący aparat 
ochronny do oddychania (SCBA)

W przypadku awarii. EN 137, EN 138

Symbole osobistego sprzętu ochronnego:

   
Inne informacje:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas używania produktu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Ciecz
Barwa : Bezbarwna.
Zapach : Charakterystyczny.
Próg zapachu : Brak danych
pH : Brak danych
Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia : Brak danych
Temperatura krzepnięcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : > 35 °C
Temperatura zapłonu : < 23 °C
Temperatura samozapłonu : Brak danych
Temperatura rozkładu : Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu) : Brak danych
Prężność par : Brak danych
Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych
Gęstość względna : 0,87
Rozpuszczalność : Rozpuszczalnik organiczny:Rozpuszczalny również w rozpuszczalnikach organicznych
Log Pow : Brak danych
Lepkość, kinematyczna : Brak danych
Lepkość, dynamiczna : Brak danych
Właściwości wybuchowe : Brak danych
Właściwości utleniające : Brak danych
Granica wybuchowości : Brak danych
9.2. Inne informacje
Całkowite części stałe (250°C / 482°F) : 1,83 %

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania (patrz sekcja 7).
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczeństwo wytworzenia się mieszanin wybuchowych par z powietrzem.
10.4. Warunki, których należy unikać
Bezpośrednie światło słoneczne. Skrajnie wysokie lub niskie temperatury. Nieosłonięty płomień. Przegrzanie. Ciepło. Iskry. Unikać nagromadzenia 
ładunków elektrostatycznych.
10.5. Materiały niezgodne
Brak.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Dym. Tlenek węgla. Ditlenek węgla. Może uwolnić gazy łatwopalne.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (skórnie) : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Toksyczność ostra (inhalacja) : Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

ATE CLP (skóra) 1222,222 mg/kg masy ciała

ATE CLP (pył, mgły) 1,667 mg/l/4h

Ksylen (1330-20-7)
LD50 doustnie, szczur 3523 mg/kg

LD50 skóra, królik 4350 mg/kg

LC50 – inhalacja, szczur (opary – mg/l/4 h) 11,58 mg/l/4h

Etylobenzen (100-41-4)
LD50 doustnie, szczur 3500 mg/kg

LD50 skóra, królik 15354 mg/kg

LC50 – inhalacja, szczur (opary – mg/l/4 h) 17,2 mg/l/4h

chlorobenzen (108-90-7)
LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity)

LC50 – inhalacja, szczur (opary – mg/l/4 h) 15,5 mg/l/4h

octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu octowego (110-19-0)
LD50 doustnie, szczur 13413 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity)

LD50 skóra, królik > 17400 mg/kg masy ciała Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 
402 (Acute Dermal Toxicity)

LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 23,4 mg/l/4h

Działanie żrące/drażniące na skórę : Działa drażniąco na skórę.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy

: Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę

: Nie sklasyfikowany

Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany
Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany
Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione 

Ksylen (1330-20-7)

Grupa IARC 3 - Niedający się zaklasyfikować

Etylobenzen (100-41-4)

Grupa IARC 2B - Może być rakotwórczy dla ludzi

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany
Dodatkowe informacje : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
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Ksylen (1330-20-7)
LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 150 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 

(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral 
Toxicity)

Etylobenzen (100-41-4)
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 75 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day 

Oral Toxicity in Rodents)

NOAEC (inhalacja, szczur, gaz, 90 dni) 75 ppm Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / 
Carcinogenicity Studies)

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na zdrowie 
człowieka i możliwe objawy

: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

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

: Nie sklasyfikowany

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe)

: Nie sklasyfikowany.

Ksylen (1330-20-7)
LC50 dla ryby 1 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri)

EC50 Dafnia 1 > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia

EC50 Dafnia 2 8,5 mg/l

EC50 72h glony 1 2,2 mg/l selenastrum capricornutum

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 
gairdneri) Duration: '56 d'

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla skorupiaków 0,96 mg/l 7 dni

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów 0,44 mg/l 72 h

Etylobenzen (100-41-4)
LC50 dla ryby 1 5,1 mg/l Test organisms (species): Menidia menidia

LC50 dla ryby 2 4,2 mg/l Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)

EC50 Dafnia 1 2,4 mg/l

EC50 72h glony 1 4,9 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum

EC50 72h glony (2) 5,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 po 96h glony (1) 7,7 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum

EC50 po 96h glony (2) 3,6 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (przewlekłe) 1,7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'

NOEC (przewlekła) 0,96 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'

chlorobenzen (108-90-7)
LC50 dla ryby 1 4,5 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus

LC50 dla ryby 2 7,4 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus

EC50 Dafnia 1 26 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

NOEC (przewlekła) 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '16 d'

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb 4,8 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 
Duration: '28 d'
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octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu octowego (110-19-0)
LC50 dla ryby 1 17 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes

EC50 Dafnia 1 25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h glony 1 370 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h glony (2) 250 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (przewlekła) 23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
PLP 
Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalono.

Ksylen (1330-20-7)
Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo ulega biodegradacji.

Etylobenzen (100-41-4)
Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo ulega biodegradacji.

chlorobenzen (108-90-7)
Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ulega łatwo biodegradacji.

octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu octowego (110-19-0)
Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo ulega biodegradacji. Nie ustalono.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
PLP 
Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono.

Ksylen (1330-20-7)
BCF dla ryby 1 25,9 mg/kg

Log Pow 3,2

Etylobenzen (100-41-4)
Log Pow 3,6

chlorobenzen (108-90-7)
Log Pow 3

octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu octowego (110-19-0)
BCF dla ryby 1 15,3

Log Pow 2,3

Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono.

12.4. Mobilność w glebie
Ksylen (1330-20-7)
Log Koc 2,73

chlorobenzen (108-90-7)
Log Koc 2,42
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PLP 
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Dodatkowe informacje : Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 

zbiórki odpadów.
Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania

: Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. 
Zawartość/pojemnik usuwać do punkt odbioru odpadów niebezpiecznych lub specjalnych 
zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Dodatkowe informacje : Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z pustymi kontenerami, gdyż pozostałe w nich 
pary są łatwopalne.

Ekologia - odpady : Unikać uwolnienia do środowiska. Odpady niebezpieczne ze względu na ich toksyczność.
Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 08 01 11* - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 
toksyczne)

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG

14.1. Numer UN (numer ONZ)
UN 1993 UN 1993

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
MATERIAŁ ZAPALNY 
CIEKŁY I.N.O. (ksylen; 

dimetylobenzen)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
3 3

 

14.4. Grupa pakowania
II II

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Nie
Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie

Ilości wyłączone : Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Kod klasyfikacyjny (ADR) : F1 
Przepisy szczególne (ADR) : 274, 601, 640C
Ilości ograniczone (ADR) : 1l
Ilości wyłączone (ADR) : E2
Instrukcje pakowania (ADR) : P001
Przepisy dotyczące pakowania razem (ADR) : MP19 
Kategoria transportowa (ADR) : 2
Przepisy szczególne dotyczące przewozu - 
Postępowanie

: S2, S20
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Numer rozpoznawczy zagrożenia : 33 
Pomarańczowe tabliczki :

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : D/E 

transport morski
Przepisy szczególne (IMDG) : 274
Ograniczone ilości (IMDG) : 1 L
Ilości wyłączone (IMDG) : E2
Instrukcje dotyczące opakowania  (IMDG) : P001
Nr EmS (Ogień) : F-E
Nr EmS (Rozlanie) : S-E
Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG) : B
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 

mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

Zgodnie z aneksem XVII rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) stosuje się następujące ograniczenia:

3(a) Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z 
poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 
2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 
2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F

PLP ; ksylen; dimetylobenzen ; octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu 
octowego ; chlorobenzen ; etylobenzen; fenyloetan

3(b) Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z 
poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 
– działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój, 
klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10

PLP ; ksylen; dimetylobenzen ; octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu 
octowego ; chlorobenzen ; etylobenzen; fenyloetan

3(c) Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z 
poniższych klas lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008: Klasa zagrożenia 4.1

ksylen; dimetylobenzen ; chlorobenzen

40. Substancje zaklasyfikowane jako gazy łatwopalne kategorii 1 lub 2, 
ciecze łatwopalne kategorii 1, 2 lub 3, substancje stałe łatwopalne 
kategorii 1 lub 2, substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą 
wydzielają gazy łatwopalne, kategorii 1, 2 lub 3, substancje ciekłe 
samozapalne kategorii 1 lub substancje stałe samozapalne kategorii 1, 
niezależnie od tego, czy są one wymienione są w części 3 załącznika VI 
do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

PLP ; ksylen; dimetylobenzen ; octan izobutylu; ester izobutylowy kwasu 
octowego ; chlorobenzen ; etylobenzen; fenyloetan

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji podlegających ROZPORZĄDZENIU (UE) nr 649/2012 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 4 lipca 2012 r. 
dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 
trwałych zanieczyszczeń organicznych
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Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne : Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w 
sprawie odpadów. Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. 
ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 
91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE. Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 
czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych 
narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy 
Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed 
ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. Dyrektywa Komisji 
2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych 
dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 
98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE. Dyrektywa Komisji 
2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych 
wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz 
zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 
dyrektywy. Rozporządzenie 2015/830: Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 
maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. 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.

15.1.2. Przepisy krajowe

Polska
Polskie regulacje krajowe : Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. 2016, poz. 1863 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 3 lipca 2018, poz. 1286).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2014, poz. 1923).
Umowa ADR - Załącznik do Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2019 r. Oświadczenie Rządowe z 
dnia 18 lutego 2019 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 1957r. (Dz. U. 2019, 
poz. 769).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21 wraz z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 
227, poz.1367 wraz z późn. zm; tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 382).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 
63, poz. 322 wraz z późn. zm.).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Skróty i akronimy:

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

ATE Oszacowana  toksyczność ostra

BCF Współczynnik biokoncentracji BCF

CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian

EC50 Median effective concentration

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

IMDG Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych

LC50 Stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej

LD50 Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej)

LOAEL Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany
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NOAEL Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian

NOAEC Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian

NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów

SDS Karta charakterystyki

STP Oczyszczalnia ścieków

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Źródła danych : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Wskazówki dot. szkolenia : Odpowiednio do obowiązków - szkolenia BHP. Szkolenia stanowiskowe zgodnie z wymogami działu 1.3 i 
8.2.3 Umowy ADR.

Inne informacje : Żadne(a).

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: pył, mgły), kategoria zagrożenia 4

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 2

Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Flam. Liq. 2 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2

STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 2

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na 
drogi oddechowe

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie, kategoria 3, narkotyczne

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

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

Flam. Liq. 2 H225 Na podstawie wyników badań

Acute Tox. 4 (Dermal) H312 Metoda obliczeniowa
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Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Metoda obliczeniowa

Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa

STOT RE 2 H373 Metoda obliczeniowa

Asp. Tox. 1 H304

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


