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36SEKCJA 1 : Identyfikacja  substancji / 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: BORAMAX SILIKON 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

Zastosowanie substancji / preparatu Uszczelniacz

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca: 

KRIMELTE OÜ 

Suur – Paala 10 

13619 Tallin 

Estonia 

tel. +372 605 93 00 

fax +372 605 93 15 
krimelte@krimelte.ee 

www.krimelte.ee 

 

Komórka udzielająca informacji: 

SEVEN Marcin Putowski Spółka Komandytowa Akcyjna

ul.Magazynowa 6 

25-565 Kielce 

tel/fax: 041 344-73-92, 344-87-67 

kom.: 513-189-613  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroż
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektyw
Xn; Produkt szkodliwy 

R40: Ograniczone dowody działania rakotwórczego

 

Xi; Produkt drażniący 

R43: Może powodowac uczulenie w kontakcie ze skór

Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i 
Produkt podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej klasyfikowania preparatów w UE

w  jej ostatnio ważnej wersji. 

System klasyfikacji: 
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi

firmowymi. 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznaczenia według wytycznych EWG: 
Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg  norm EWG/zarz

 

Litera w oznaczeniu i określenie niebezpiecze

      

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 
     Sporzą
     Aktualizacja: 06.2013

SEKCJA 1 : Identyfikacja  substancji / mieszaniny  i  identyfikacja przedsi

BORAMAX SILIKON SANITARNY NEUTRALNY 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
 

Uszczelniacz 

ce dostawcy karty charakterystyki 

SEVEN Marcin Putowski Spółka Komandytowa Akcyjna 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE 

R40: Ograniczone dowody działania rakotwórczego 

e powodowac uczulenie w kontakcie ze skórą. 
eniu dla człowieka i środowiska: 

zkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej klasyfikowania preparatów w UE

Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi

 
ukt został sklasyfikowany i oznaczony wg  norm EWG/zarządzenia o substancjach szkodliwych. 

lenie niebezpieczeństwa produktu: 

  

Sporządzono: 06.2013 

Aktualizacja: 06.2013 

mieszaniny  i  identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

zkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "Ogólnej wytycznej klasyfikowania preparatów w UE" 

Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi 



Xn Produkt szkodliwy 

Składniki określające niebezpieczeństwao do etykietowania:
oksym butan-2-onu 

 

Zestawy R: 
40  Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

43  Może powodowaćuczulenie w kontakcie ze skór

Zestawy S: 
2  Chronić przed dziećmi. 

23 Nie wdychac gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj okre

24/25  Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

26  Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast du

46 W razie połknięcia niezwłocznie zasi

51 Stosowac wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 

Szczególne oznaczenia określonych preparatów:
Zawiera oksym butan-2-onu . Może powodowa

2.3. Inne zagrożenia 

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

PBT: Nie nadający się do zastosowania. 

vPvB:Nie nadający się do zastosowania. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
 

3.1. Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.

Składniki niebezpieczne: 

CAS: 64742-53-6 

EINECS: 265-156-6 

 

Destylaty lekkie naftenowe,obrabiane wodorem (ropa naftowa)

   T Rakotw. Kat. 2 R45

Carc. 1B, H350 

 

CAS: 96-29-7 

EINECS: 234-496-6 

Oksym butan-2-onu

Xn R21-40; 

Xi R41 

Xi R43 

Rakotw. Kat.3 

Carc. 2, H351; 

Eye Dam. 1, H318

Acute Tox.4, H312: Skin Sens. 1, 

CAS: 10605-21-7 

EINECS: 234-232-0 

 

Karbendazym (PN)

T Muta. Kat.2, Repr. Kat.2, R46

stwao do etykietowania: 

Ograniczone dowody działania rakotwórczego. 

uczulenie w kontakcie ze skórą. 

Nie wdychac gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent). 

ry i oczu. 

Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąc porady lekarza. 

cia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

lonych preparatów: 
e powodowaćwystąpienie reakcji alergicznej 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny 
ej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami. 

naftenowe,obrabiane wodorem (ropa naftowa) 

T Rakotw. Kat. 2 R45 

onu 

Eye Dam. 1, H318 

Acute Tox.4, H312: Skin Sens. 1, H317 

Karbendazym (PN) 

T Muta. Kat.2, Repr. Kat.2, R46-60-61; 

*<25,0% 

<1,2% 

<0,1% 



N R50/53 

 

Muta. 1B, H340; Repr. 1B, H360FD;

   

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

 

CAS: 77-58-7 

EINECS: 201-039-8 

Dilaurynian dibutylocyny

Xn R48/22 

Xi R36/38; 

N R50/53 

Acute Tox. 3, H301;

STOT RE 2, H373;

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410;

Skin Irrit 2, H315; Eye Irrit.2, H315; Eye Irrit. 2, H319

 

Wskazówki dodatkowe: 
zastosowano Note H, L 
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotycz

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Po wdychaniu: 
Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwo

W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

Po styczności ze skórą: 
Zmyć dużą ilością wody lub wody z mydłem. W przypadku podra

Po styczności z oczami: 
Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bie

Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwoś
Wskazówki dla lekarza: 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki nara
Brak dostępnych dalszych istotnych danych.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post

poszkodowanym 
Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku po
 

5.1. Środki gaśnicze 

Przydatne środki gaśnicze: 
CO2, proszek gaśniczy lub strumień rozpylonej wody. Wi

Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancj

Muta. 1B, H340; Repr. 1B, H360FD; 

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

dibutylocyny 

Acute Tox. 3, H301; 

STOT RE 2, H373; 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410; 

Skin Irrit 2, H315; Eye Irrit.2, H315; Eye Irrit. 2, H319 

przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16. 

rodki pierwszej pomocy 

e powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. 

enie i transport w stabilnej pozycji bocznej. 

 wody lub wody z mydłem. W przypadku podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza (pokaza

 przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąc porady lekarza. 

Przy trwałych dolegliwościach porozumiec się z lekarzem. 

nione objawy oraz skutki narażenia 
dalszych istotnych danych. 

ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

 

powanie w przypadku pożaru 

 rozpylonej wody. Większy pożar zwalczać pianą odporną na działanie alkoholu.

Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia. 

zane z substancją lub mieszaniną 

<0,15% 

 do lekarza (pokazać etykietę). 

ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 

 na działanie alkoholu. 



Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru możliwe jest tworzenie się trujących gazów. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Specjalne wyposażenie ochronne: 
Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia. 

Inne dane: Zagrożone zbiorniki ochłodzic strumieniem wody. 

 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Nie wdychac pary/rozpylonej cieczy. 

Zadbać o wystarczające wietrzenie. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Nie dopuścic do przedostania się do podłoża/ziemi. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 
Zdjąc mechanicznie. 

Nie zmywać wodą ani wodnymi środkami myjącymi. 

Elementy płynne usunąć za pomocą materiału wiążącego płyny. 

W odpowiednich pojemnikach dostarczyć do odzysku lub utylizacji. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13. 

 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

Sposób obchodzenia się: 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Zadbac o dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. 

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: 
Źródła zapłonu trzymac z daleka – nie palic tytoniu. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 

Składowanie: 
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań. 
Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie składowac w styczności ze środkami utleniającymi.. 

Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: 
Składować w dobrze zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. 

Chronic przed wilgotnym powietrzem i wodą. 
Chronić przed mrozem. 

Przechowywać w  temperaturze poniżej 30 °C. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: 
Brak dalszych danych, patrz punkt 7. 

 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: 

10605-21-7 karbendazym (PN) 

NDS 10 mg/m³ 

 

8.2. Kontrola narażenia 

Osobiste wyposażenie ochronne: 

Ogólne środki ochrony i higieny: 
Trzymac z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. 

Myć ręce przed przerwą I przed końcem pracy. 

Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki. 

Unikac styczności z oczami i skórą. 
Nie wdychac gazów/par/aerozoli. 

Ochrona dróg oddechowych: 
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej lub 

dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia. 

Ochrona dróg oddechowych przy wysokiej koncentracji. 

 

Ochrona rąk: 



Rękawice ochronne. 
 

Materiał, z którego wykonane sąr ękawice musi by

Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotycz

preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.

Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzgl

Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz tak

producenta. Ponieważ produkt jest preparatem s

rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego te

Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s
Od producenta rękawic należy uzyskać informacj

Ochrona oczu: 

Okulary ochronne. 

 

Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna.
 

 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
 

9.1. Informacje na temat podstawowych 

Ogólne dane 

Wygląd: 

Forma:  W postaci pasty 

Kolor:   Zgodnie z nazwą produktu.

Zapach:  Charakterystyczny. 

Zmiana stanu 

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okre

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest okre

Punkt zapłonu: 144°C 

Temperatura palenia się: 

Temperatura rozkładu: >200°C 

Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.

Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie grozi wybuchem.

Ciśnienie pary w 20 °C: 0,1 kPa 

Gęstość w 20 °C: 0,98 g/ml 

Rozpuszczalność w/ mieszalność z  Woda: 

9.2. Inne informacje   Brak dostępnych dalszych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywno
·  

10.1. Reaktywność 
10.2. Stabilność chemiczna 

Rozkład termiczny/ warunki których nale

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje z wodą. 
Reakcje z wilgotnym powietrzem. 

10.4. Warunki, których należy unikać Brak dost

10.5. Materiały niezgodne: Woda, materiały zasadowe i alkohole.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:
Tlenek węgla i dwutlenek węgla 

Tlenek azotu (Nox) 

oksym butan-2-on. 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
 

kawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /sub

ć żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony przed produktem / 

 substancji chemicznych. 

kawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.

kawice 
y tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia si

 produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano 

 i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem. 

Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice 
 informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać

 ochronna.. 

ci fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 produktu. 

Nie jest określony. 

Nie jest określony. 

Produkt nie jest samozapalny. 

Produkt nie grozi wybuchem. 

 z  Woda: Nierozpuszczalny. 

pnych dalszych istotnych danych 

 i reaktywność 

Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

powania niebezpiecznych reakcji 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

Woda, materiały zasadowe i alkohole. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /substancji /preparatu. 

kawic do ochrony przed produktem / 

ci przenikania i degradacji. 

ciowych i zmienia się od producenta do 

ci materiałów, z których wykonano 

 na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać 

yciu zgodnym z przeznaczeniem. 



11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Ostra toksyczność: 

Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: 

96-29-7 oksym butan-2-onu 

Ustne LD50 3700 mg/kg (szczur) 

Skórne LD50 200-2000 mg/kg (szczur) 

Wdechowe LD50/4h 20 mg/l (szczur) 

 

Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda: 
na skórze:Przedłużający się kontakt może powodować podrażnienie skóry. 

w oku: Może powodować niewielkie czasowe podrażnienie oczu. 

Uczulanie: Możliwe uczulenie przez styczność ze skórą. 
Dodatkowe wskazówki toksykologiczne: 
Produkt wykazuje następujące zagrożenia w oparciu o metodę obliczeń według ogólnych wytycznych klasyfikacji Wspólnoty 

Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia: 

Substancja drażniąca 

 
 
36.0  

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 
Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ulega biodegradacji. 

Zachowanie się w obszarach środowiska: 

12.3. Zdolność do bioakumulacji: Nie ulega akumulacji w organizmach żywych. 

12.4. Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych 

Dalsze wskazówki ekologiczne: 

Wskazówki ogólne: 
Nie dopuścić do przedostania się nawet w małych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

PBT: Nie nadający się do zastosowania. 

VpvB: Nie nadający się do zastosowania. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zalecenie: 
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji 

 

Europejski Katalog Odpadów 

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wynienione w 08 04 09 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

  

Opakowania nieoczyszczone: 

Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1. Numer UN 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                               Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
ADR, ADN, IMDG, IATA                                                   Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny 

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR, ADN, IMDG, IATA    
Klasa                                                                            Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny 

Grupa pakowania 
ADR, IMDG, IATA                                                             Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny 

14.5. Zagrożenia dla środowiska: 

Zanieczyszczenia morskie:          Nie 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla 



użytkowników                                                            Nie nadający się do zastosowania 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem 

II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC     Nie nadający się do zastosowania. 

Transport/dalsze informacje:                                    Produkt nie został zaklasyfikowany jako towar                                   

                                                                                     niebezpieczny w świetle przepisów transportowych     

                                                                                     ADR/RID 

         
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

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

Przepisy poszczególnych krajów: 
a) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz.U. Nr 11, poz. 84) wraz z późniejszymi 

zmianami 

b) Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w  sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 

zmieniające dyrektywę 1999/45/We oraz uchylające  rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1488/94, jak również dyrektywę Rady 76//769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG i 2000/21/WE wraz z 

późniejszymi zmianami 

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 

chemicznych 

d) Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i  administracyjnych 

odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych wraz z późniejszymi zmianami. klasyfikacji 

substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666) wraz z późniejszymi zmianami. 

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 

preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439) 

f) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.(Dz.U. Nr 63, poz. 638 z pózn. zm.) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

g) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) 

h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2002 nr 217poz. 1833) wraz z późniejszymi zmianami. 

i) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485) wraz z późniejszymi zmianami. 

j) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2002 nr 199 poz.1671 ) wraz z 

późniejszymi zmianami 

k) Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w  życie zmian do załączników A i B 

Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 162) 

l) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563), 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami. 

Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Została przeprowadzona Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego. 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produkcyjnych i nie 

mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. 

 

Odnośne zwroty 
H301 Działa toksycznie po połknięciu. 

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
H315 `Działa drażniąco na skórę. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H340 Może powodowaćwady genetyczne. 

H350 Może powodować raka. 

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

R21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. 
R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego. 

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 



R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R45 Może powodowaćraka. 

R46 Może powodować dziedziczne wady genetyczne. 

R48/22 Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. 

R50/53 `Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne;może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 

wodnym. 

R60 Może upośledzać płodność. 
R61 Może działaćszkodliwie na dziecko w łonie matki 

 

Zalecane ograniczenie stosowania Patrz odpowiednia karta techniczna produktu. 

 

 
 

 


