DECOVERNI NEO GRUNT DG 150
Karta Charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 2021-02-26 Data weryfikacji: 2021-02-26 Zastępuje wersję z dn.:
Wersja: 2.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu
Nazwa handlowa

: Mieszanina
: DECOVERNI

NEO GRUNT DG 150

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Grunt głęboko penetrujący - koncentrat, do nanoszenia ręcznego w odpowiednio rozcieńczonej formie. Wyrób dostępny jako bezbarwny,
transparentny koncentrat.
1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dostawca
DK SERVICE SP. ZO.O. SP. K
UL. WYSZYŃSKIEGO 22 – SZÓWSKO
37-500 JAROSŁAW
T 166218014
www.decoverni.com.pl,
Adres elektroniczny kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki : sklep.decoverni@onet.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego

: 112 - telefon alarmowy służb ratowniczych

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla człowieka i środowiska
Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka pod warunkiem, że przestrzegane będą ogólne reguły
BHP stosowane w przemyśle.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Hasło ostrzegawcze (CLP)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)
Zwroty EUH

:
:
:
:

Dodatkowe zwroty

: Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania .
C(M)IT/MIT (3:1).
Limit zawartości LZO dla produktu: : LZO kat. ( A/g/FW ), 30g/l (2010 ) . Produkt zawiera
max 30g/l

brak
brak
P102 - Chronić przed dziećmi.
EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2Hizotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.

2.3. Inne zagrożenia
Produkt nie zawiera substancji ocenionych jako spełniające kryteria PBT lub vPvB w stężeniu 0.1% lub większym.
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Karta Charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

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

3.2. Mieszaniny
Nazwa

Identyfikator produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporządzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

(Numer CAS) 2634-33-5
(Numer WE) 220-120-9
(Numer indeksowy) 613-088-00-6
(REACH-nr) 01-2120761540-60

< 0,05

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

(Numer CAS) 55965-84-9
(Numer indeksowy) 613-167-00-5
(REACH-nr) 01-2120764691-48-xxxx

< 0,0015

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 2
(Inhalation:dust,mist), H330
Skin Corr. 1C, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Nazwa

Identyfikator produktu

Specyficzne ograniczenia stężenia

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

(Numer CAS) 2634-33-5
(Numer WE) 220-120-9
(Numer indeksowy) 613-088-00-6
(REACH-nr) 01-2120761540-60

( 0,05 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

(Numer CAS) 55965-84-9
(Numer indeksowy) 613-167-00-5
(REACH-nr) 01-2120764691-48-xxxx

( 0,0015 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,6 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314
( 0,6 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318

Specyficzne ograniczenia stężenia:

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
: Płukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast wezwać lekarza.
: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla.
: Nie używać silnego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku
pożaru

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Ochrona podczas gaszenia pożaru

: Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Wyposażenie ochronne
Procedury awaryjne

: Rękawice ochronne. Szczelne okulary ochronne.
: Przewietrzyć strefę rozlewu. Unikać kontaktu ze skórą.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne

: Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Nosić odpowiednią odzież
ochronną, odpowiednie rękawice i okulary ochronne lub osłonę twarzy. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Unikać uwolnienia do środowiska. Zapobiec przenikaniu produktu do kanalizacji, cieków wodnych, pod ziemię lub nisko położonych przestrzeniach.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia

Metody usuwania skażenia

Inne informacje

: Zatrzymać wyciek. Ustawić uszkodzone zbiorniki przeciekającą stroną do góry, tak aby
zapobiec wydostawaniu się cieczy. Obwałować i powtrzymać rozlanie. Zebrać produkt do
odpowiednio oznaczonego pojemnika zastępczego.
: Absorbować poważny wyciek za pomocą pompy lub urządzenia zasysającego i zakończyć
za pomocą suchego absorbentu chemicznego. Poddać produkt recyklingowi lub
bezpiecznie usunąć.
: Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. Patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania
Zalecenia dotyczące higieny

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony.
: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z
produktem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Środki techniczne
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zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

Warunki przechowywania

: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Chronić przed wilgocią. Chronić przed światłem słonecznym.
Temperatura przechowywania 5-25ºC. Przechowywać w szczelnie zamkniętym
oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych dobrze wentylowanych. Pojemniki,
które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu
pionowym .

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
UE - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy
Nie istnieją wartości graniczne standardów jakości środowiskowej dla substancji, które tworzą mieszaninę
Polska - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy
Nie istnieją wartości graniczne standardów jakości środowiskowej dla substancji, które tworzą mieszaninę

8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z
produktem.
Ochrona rąk:
Rękawice odporne chemicznie (według normy europejskiej EN 374 lub róworzędnej)

Ochrona oczu:
Stosować okulary ochronne, jeżeli istnieje ryzyko kontaktu z oczami z powodu rozprysków.

Ochrona skóry i ciała:
Nosić odpowiednią odzież ochronną. Odzież robocza

Ochrona dróg oddechowych:
Nie jest wymagana żadna specjalna ochrona, jeżeli utrzymywana jest wystarczająca wentylacja. W przypadku niedostatecznej wentylacji
stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Kontrola narażenia środowiska:
Unikać uwolnienia do środowiska.
Inne informacje:
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia
Wygląd
Barwa
Zapach
Próg zapachu
pH

2021-02-26 (Wersja: 2.0)

:
:
:
:
:
:

Ciekły
Biała ciecz
Po wyschnięciu bezbarwny
Łagodny – charakterystyczny
Brak danych
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Względna szybkość parowania (octan butylu=1)
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnięcia
Temperatura wrzenia
Temperatura zapłonu
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
Palność (ciała stałego, gazu)
Prężność par
Gęstość względna pary w temp. 20 °C
Gęstość względna
Gęstość
Rozpuszczalność
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)
Lepkość, kinematyczna
Lepkość, dynamiczna
Właściwości wybuchowe
Właściwości utleniające
Granica wybuchowości

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Brak danych
Nie dotyczy
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Nie dotyczy
Brak danych
Brak danych
Brak danych
1,00kg/dm3
Miesza się z wodą
Brak danych
Nie określono
Nie określono
Brak danych
Brak danych
Brak danych

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.

10.4. Warunki, których należy unikać
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed mrozem.

10.5. Materiały niezgodne
Należy unikać silnych utleniaczy, bezpośredniego nasłonecznienia, silnych kwasów

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. Niebezpieczne produkty
rozkładu mogą się tworzyć w przypadku pożaru.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra (doustnie)
Toksyczność ostra (skórnie)
Toksyczność ostra (inhalacja)

: Nie sklasyfikowany (ATE mix doustnie >2000mg/kg kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Metoda obliczeniowa)
: Nie sklasyfikowany (ATE mix skóra >2000mg/kg kryteria klasyfikacji nie są spełnione)
: Nie sklasyfikowany (ATE mix wdychanie >20mg/l kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (55965-84-9)
LD50 doustnie, szczur
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LD50, skóra, szczur

400 – 2000 mg/kg

LD50 skóra, królik

≈ 660 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur (Pył/mgła)

≈ 1,98 mg/l/4h

Działanie żrące/drażniące na skórę
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na
oczy
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Działanie rakotwórcze

: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją

: Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej - skóra

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekologia - ogólnie
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
krótkotrwałe (ostre)
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
długotrwałe (przewlekłe)

: Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym.
: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Substancje wchodzące w skład mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Metody unieszkodliwiania odpadów

:

Zalecenia dotyczące usuwania
produktu/opakowania

:

Kod europejskiego katalogu odpadów

:

Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i
zbiórki odpadów.
Odpadki po produkcie oraz nieoczyszczone puste pojemniki należy zapakować, zamknąć i
oznaczyć zgodnie z międzynarodowymi i lokalnymi regulacjami, odnośnie recyrkulacji. Przy
przekazywaniu opróżnionych, nie oczyszczonych pojemników po produkcie należy
poinformować odbiorcę o zagrożeniu, jakie mogą stwarzać pozostałości produktu.
Opakowania które nadają się do oczyszczenia, po opróżnieniu i umyciu można użyć
ponownie lub poddać przetworzeniu.
Kod odpadu nie może zostać określony, ponieważ zależy to od użytkowania produktu

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

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nr UN (ADR)

: Nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR)

: Nie dotyczy

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

: Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania (ADR)

: Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla środowiska
Inne informacje

: Nie
: Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Nie dotyczy
Należy zawsze transportować produkt w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone.

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
Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
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
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: 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 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 (Dz.Urz. UE L 353/2 z
31.12.2008). 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. Rozporządzenie w sprawie
produktów biobójczych (UE 528/2012). 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). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L
312 z 22.11.2008). 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 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. Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE
ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w
sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów
niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów
niebezpiecznych. DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2014 r 2014/955/EU zmieniająca
decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE . ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z
dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
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15.1.2. Przepisy krajowe
Polska
Polskie regulacje krajowe

: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr
63 z 2011 poz. 322) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21 wraz z późn. zm; tekst
jednolity Dz. U. 2020 r, poz. 797)).
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).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra 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. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 208).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z
późn. zm.).
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.).
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z dnia 16
września 2016 r, poz. 1488).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie została przeprowadzona ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji w
tej mieszaninie

SEKCJA 16: Inne informacje
Oznaki zmian:
Skład/informacja o składnikach. Identyfikacja zagrożeń, zastosowanie ATP14 - Ditlenek tytanu (średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm) (13463-67-7)
Skróty i akronimy:
ADN

Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych
śródlądowymi drogami wodnymi

ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

ATE

Oszacowana toksyczność ostra

BLV

Wartość ograniczenia ilościowego

Numer CAS

Numer CAS

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

Średnie stężenie skuteczne

Numer WE

Numer Wspólnoty Europejskiej

EN

Norma europejska

IATA

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
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IMDG

Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych

LC50

Stężenie substancji powodujące śmierć 50% populacji organizmów testowych

LD50

Dawka powodująca śmierć 50% populacji organizmów testowych

LOAEL

Najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe zmiany

NOAEC

Stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian

NOAEL

Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian

NOEC

Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian

OEL

Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego

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

RID

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

SDS

Karta Charakterystyki

vPvB

Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

WGK

Klasa zagrożenia dla wody

Wskazówki dot. szkolenia

Inne informacje

: Personel, który będzie miał styczność z tym produktem powinien zostać przeszkolony w zakresie
postępowania, bezpieczeństwa i higieny
pracy w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji karty charakterystyki oraz etykiety produktu.
: Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania . C(M)IT/MIT (3:1). BIT.

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Acute Tox. 2 (Dermal)

Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 2

Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist)

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: pył, mgły), kategoria 2

Acute Tox. 3 (Oral)

Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Acute Tox. 4 (Oral)

Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Acute 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 3

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę, kategoria 3

Eye Dam. 1

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1

Skin Corr. 1C

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, podkategoria 1C

Skin Irrit. 2

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2

Skin Sens. 1

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1

H301

Działa toksycznie po połknięciu.

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H310

Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315

Działa drażniąco na skórę.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H330

Wdychanie grozi śmiercią.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
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H412

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH)
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.
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