Karta zgodna z za cznikiem I do ROZPORZ DZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj cym
rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole

i

stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH)
Ta karta charakterystyki anuluje i zast puje wszystkie poprzedzaj ce karty charakterystyki dla tego produktu
01 – IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PRZYGOTOWANIE FIRMY/PRZEDSI WZI CIE
1.1. Identyfikator produktu TYLER
Kod produktu: 18144
Numer indeksowy: Synonimy:Numer CAS: Numer WE: Numer rejestracji: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: St
st

ony surowiec do produkcji kosmetyków. Nie do u ytku osobistego w tej postaci lub

eniu. Tylko do zastosowa przemys owych.

Zastosowania odradzane: Wszystkie inne zastosowania ni w/w.
________________________________________________________________________________________________________________
02 - IDENTYFIKACJA RYZYKA
R43-Mo e dzia

dra ni co na skór i przes

ony kontakt mo e pogarsza ten objaw.

R51/53- Dzia a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku
wodnym.
_________________________________________________________________________________________________________________
03 - SK AD/INFORMACJA DOTYCZ CA SK ADNIKÓW
Ten produkt jest mieszank substancji.
Ilo

%

NAZWA

NUMER CAS

RYZYKO

0.1 - 1

Artemisia Oil

8022-37-5

R22, R43, R51/53

5 - 10

Galaxolide DEP

1222-05-5

R50/53

1-5

Bacdanol

28219-61-6

R50/53

1-5

Lemon Oil

8008-56-8

R10, R38, R43, R50/53, R65

1-5

Beta Ionone

14901-07-6

R51/53

5 - 10

Iso E Super

54464-57-2

R51/53

1-5

Butylphenyl Methylpropional 80-54-6

R22, R43, R62, R51/53

1-5

Ethylene Brassylate

105-95-3

R51/53

1-5

Orange Oil

8028-48-6

R10, R38, R43, R50/53, R65

_________________________________________________________________________________________________________________
04 – RODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis rodków pierwszej pomocy
Wdychanie
Wyprowadzi poszkodowanego na wie e powietrze. Niezw ocznie zasi gn

porady lekarza.

Kontakt ze skór
Zdj

zanieczyszczon odzie . Zanieczyszczon skór umy du

ilo ci bie

cej wody z myd em. W przypadku

utrzymywania si cech podra nienia skóry lub jakichkolwiek dolegliwo ci, zasi gn

niezw ocznie porady lekarza. Odzie i

obuwie wyczy ci przed ponownym u yciem.
Kontakt z oczami
Usun

soczewki kontaktowe, je li s i mo na je atwo usun

ilo ci czystej bie

. Przy podwini tych powiekach natychmiast przemy oczy du

cej wody (przemywa przez co najmniej 10 minut). Zasi gn

pomocy lekarskiej w przypadku

utrzymywania si cech podra nienia oczu lub jakichkolwiek dolegliwo ci (je li to mo liwe pokaza etykiet ).
Po kni cie
Przep uka usta wod . Osobie przytomnej poda do wypicia 2 szklanki wody. Niezw ocznie zasi gn

porady lekarza lub

przewie

do o rodka ostrych zatru .

4.2. Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia
Nie ma danych. Patrz tak e sekcja 11.
4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym
Zalecenia ogólne
Niezw ocznie zdj

zanieczyszczon odzie . Unika zanieczyszczenia oczu i skóry. Osob nieprzytomn u

i

transportowa w pozycji bocznej ustalonej.
Wskazówki dla lekarza
W ka dym przypadku potencjalnego zatrucia leczenie podtrzymuj ce.
05 – POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU
5.1. rodki ga nicze
Odpowiednie rodki ga nicze: Suche proszki ga nicze, ditlenek w gla, alkoholoodporna piana ga nicza, rozpylona woda.
Zagro one po arem pojemniki ch odzi wiod .
Niew

ciwe rodki ga nicze: W zale no ci od otoczenia.

5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin
Nie wdycha dymów i gazów wytwarzaj cych si podczas po aru. Patrz tak e sekcja 10.
5.3. Informacje dla stra y po arnej
W zale no ci od nasilenia po aru nosi aparaty oddechowe z niezale nym ród em powietrza oraz rodki ochrony (sprz t
ochronny). Zu yte rodki ga nicze zebra i usun

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami

________________________________________________________________________________________________________________
06 – POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA
6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osób nienale

cych do personelu udzielaj cego pomocy

Zabroni dost pu osobom postronnym do miejsca ska enia.
Dla osób udzielaj cych pomocy
Nosi zalecane rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).Nie wdycha par. Unika zanieczyszczenia skóry. Nie pali
tytoniu. Usun

ród a otwartego p omienia i inne potencjalne ród a zap onu, np. iskrz ce urz dzenia elektryczne. Umy cale

cia o po usuni ciu wycieku. Zapewni odpowiedni wentylacj w miejscu pracy, gdzie nast pi wyciek produktu.
6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska
Nie dopuszcza do przedostawania si produktu do gleby, kanalizacji, rowów, cieków wodnych.
Zawiadomi odpowiednie s

by w przypadku zanieczyszczenia rodowiska.

6.3. Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s

ce do usuwania ska enia

Wycieki produktu obwa owa , aby nie dopu ci do jego rozprzestrzeniania si , zasypa oboj tnym materia em poch aniaj cym
ciecze, np. piaskiem, ziemi , ziemi okrzemkow i zebra mechanicznie do oznakowanych pojemników na odpady. Odpady
usuwa zgodnie z zaleceniami z sekcji 13. Zapewni odpowiedni wentylacj . Uwaga: opisano przypadki samozap onu szmat
nas czonych podobnymi produktami.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Sprz t ochronny i odzie - patrz sekcja 8.
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.
________________________________________________________________________________________________________________
O7 – PRZECHOWYWANIE I POST POWANIE
Zaleca si zwrócenie uwagi na rodki ostro no ci podane na pojemniku.
-Post powanie:
Unika kontaktu z oczami i skór . Zak ada odpowiednie r kawiczki (najlepiej z naturalnej gumy) oraz odpowiedni
ochronn . Obowi zuje zakaz palenia. Unika

odzie

bezpo redniego ognia/ p omieni lub innych potencjalnych róde zap onu (np.

urz dze elektrycznych). Je li nie jest to konieczne, nie poddawa nieuzasadnionemu dzia aniu wysokich temperatur w trakcie
ycia. Nie wstrzykiwa czy smarowa skóry. Wskazane jest dok adne mycie ca ego cia a.
Zapewni odpowiednia, adekwatna wentylacja w miejscach produkcji.
- Przechowywanie:

Przechowywa w zamkni tych pojemnikach z dala od róde ciep a, powietrza lub wiat a, oraz chroni przed ekstremalnymi
temperaturami. Nie wykorzystywa ponownie pustych pojemników.
____________________________________________________________________________________________________
08- KONTROLA NARA ENIA/ OCHRONA OSOBISTA
8.1. Parametry dotycz ce kontroli
Najwy sze dopuszczalne st

enie w rodowisku pracy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami krajowymi - Rozporz dzenie

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st

i nat

czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769;
Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950).
Nie zawiera sk adników o okre lonych w Polsce warto ciach NDS w powietrzu rodowiska pracy.
Dopuszczalne warto ci st

enia substancji – sk adników produktu w materiale biologicznym:

Nie okre lono.
Warto ci DNEL substancji – sk adników produktu w warunkach nara enia ostrego i przewlek ego:
Nie okre lono
Warto ci PNEC substancji – sk adników produktu dla rodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni cieków:
Nie okre lono.
8.2. Kontrola nara enia
Zapewni odpowiedni wentylacj na stanowiskach pracy. Unika nadmiernej temperatury podczas przetwarzania produktu.
Ochrona dróg oddechowych: Nie ma potrzeby w warunkach wystarczaj cej wentylacji. W warunkach niedostatecznej
wentylacji nosi odpowiednie rodki ochrony dróg oddechowych. Zasi gn

porady specjalisty przy wyborze odpowiednich

rodków ochrony dróg oddechowych.
Ochrona oczu: Nosi okulary ochronne, gogle, zw aszcza w warunkach zagro enia przez rozpryski produktu.
Ochrona skóry: Odpowiednie r kawice ochronne, odporne na czynniki chemiczne, np. z naturalnej gumy. W
ochronne r kawic zale

ciwo ci

nie tylko od rodzaju materia u, z którego s wykonane. Czas dzia ania ochronnego mo e by ró ny

przypadku ró nych producentów r kawic. W przypadku wielu substancji nie mo na precyzyjnie oszacowa czasu dzia ania
ochronnego r kawic. Uwzgl dniaj c podane przez producenta parametry r kawic nale y zwraca uwag podczas stosowania
produktu czy r kawice jeszcze zachowuj swoje w

ciwo ci ochronne.

Ochrona cia a: Odpowiednia odzie ochronna z d ugimi r kawami, nogawkami.
Zalecenia ogólne: Przechowywa z dala od ywno ci, napojów i pasz. Zanieczyszczon odzie niezw ocznie zdj
przed ka

09 – W

przerw w pracy i po jej zako czeniu. Unika zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdycha par i aerozoli produktu.

CIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygl d

CIECZ

Kolor

TY

Zapach

WIE O-AROMATYCZNO-DRZEWNY

Punkt zap onu (zamkni ty tygiel) ( C)
sto

. My r ce

/ Ci

ar W

ciwy (20 C)

Wspó czynnik refrakcji (20 C)

>60
0.9490/0.9690
1.4600/1.4700

_________________________________________________________________________________________________________________
10 – STABILNO

I REAKTYWNO

10.1. Warunki, których nale y unika
Produkt stabilny w zalecanych warunkach sk adowania i stosowania. Unika temperatury powy ej lub bliskiej punktowi
zap onu. Nie podgrzewa zamkni tych pojemników.
10.2. Materia y niezgodne
Nie przechowywa z utleniaczami.
10.3. Mo liwo

wyst powania niebezpiecznych reakcji

Nie s znane reakcje z wod . W kontakcie z wod b

w nast pstwie przechowywania przez okres roku w zalecanych

warunkach sk adowania nie powinny wytwarza si niebezpieczne produkty rozk adu.
10.4. Niebezpieczne produkty rozk adu
Podczas po aru mo e wytwarza dymy i gazy.

_________________________________________________________________________________________________________________
11- INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
Mieszaniny
Istotne klasy zagro enia
a) Toksyczno

ostra

Nie ma danych dla produktu.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako szkodliwy w warunkach nara enia ostrego.
b) Dzia anie

ce/dra ni ce na skór

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie w tej klasie
c) Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie w tej klasie.
d) Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie w tej klasie
e) Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie w tej klasie
f) Dzia anie rakotwórcze
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie w tej klasie.
g) Dzia anie szkodliwe na rozrodczo
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie w tej klasie.
h) Toksyczno

dla dawki powtarzalnej

Nie ma danych. Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie w tej klasie
i) Zagro enie aspiracj :
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie w tej klasie
Opó nione, bezpo rednie oraz przewlek e skutki krótko- i d ugotrwa ego nara enia
Drogi wch aniania do organizmu:
Nie ma danych.
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzaj ca zagro enie w tej klasie
Dalsze informacje:
Produkt nie by badany toksykologicznie. Produkt jest mieszanin substancji o znanym dzia aniu toksykologicznym.
Uwzgl dniaj c trudno ci w zastosowaniu istniej cych standardowych procedur toksykologicznych do prognozy potencjalnych
zagro

dla osób nadwra liwych lub wynikaj cych z nieprzewidywalnego dzia ania potencjacyjnego, podczas stosowania

produktu, nale y zachowa ostro no

jak przy pracy z niebezpiecznymi produktami chemicznymi z wszelkimi

konsekwencjami zwi zanymi z tymi procedurami.
12- EKOLOGICZNE INFORMACJE
Ta kompozycja nie by a podmiotem adnego badania ekotoksykologicznego jako taka. Bior c pod uwag
obecnych standardów ekotoksykologicznych trudno jest przewidzie
jednostek ekosystemu dlatego kompozycja ta powinna by

trudno ci oceny

potencjalne zagro enie dla nieodpornych, nara onych

uwa ana i traktowana jako potencjalne

ród o zagro enia dla

rodowiska i w konsekwencji traktowana z najwy szymi rodkami ostro no ci.
12.1. Ekotoksyczno
Toksyczno

ostra dla rodowiska wodnego

Produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska. Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa
ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
Toksyczno

przewlek a dla rodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.
Toksyczno

dla mikroorganizmów

Nie ma danych dla produktu.
Toksyczno

dla organizmów w rodowisku l dowym

Nie ma danych dla produktu.

Toksyczno

dla rodowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.
12.2. Trwa

i zdolno

do rozk adu

Nie ma danych dla produktu.
12.3. Zdolno

do bioakumulacji

Nie ma danych dla produktu.
12.4. Mobilno

w glebie

Nie ma danych dla produktu.
12.5. Wyniki oceny w

ciwo ci PBT i vPvB

Nie dotyczy
12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania
Nie ma danych dla produktu.
Nie ma wyników bada ekotoksykologicznych produktu. Uwzgl dniaj c trudno ci w zastosowaniu istniej cych standardowych
procedur ekotoksykologicznych do prognozy potencjalnego zagro enia dla wra liwych sk adników ekosystemu, nale y
zachowa ostro no

jak przy pracy z produktami chemicznymi stwarzaj cymi zagro enia rodowiskowe z zachowaniem

wszelkich niezb dnych rodków ostro no ci.
_________________________________________________________________________________________________________________
13. INFORMACJE POST POWANIA Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Post powanie z odpadami produktu
Nie usuwa do kanalizacji, cieków, rowów, dróg wodnych
Produkt i jego opakowanie nale y usuwa w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami. Nie usuwa z odpadami domowym.
Klasyfikacja odpadów: Nie okre lono.
Sposób usuwania odpadów: Producent zaleca minimalizowanie odpadów. Producent zaleca przekazanie odpadów do
spalenia w odpowiednich instalacjach.
Sposób usuwania odpadów uzgodni z w

ciwym urz dem ochrony rodowiska.

Szcz tkowe ilo ci kompozycji powinny by

traktowane zgodnie z zapisami punktów 6,7 i 8 wy ej. Odpady powinny by

eliminowane zgodnie z ogólno krajowymi lub regionalnymi obecnie obowi zuj cymi przepisami.
Producent o wiadcza, i

nie posiada kontroli i wp ywu na zarz dzanie, panuj ce praktyki oraz procedury produkcji przez

podmioty obs uguj ce czy u ywaj ce tej kompozycji. Nie jest informowana o sposobie likwidacji i usuwania odpadów czy
opakowa , zaleca jednak zatrudnianie licencjonowanych firm zajmuj cych si

takimi dzia aniami jak recykling, reklamacje,

wysypiska, spalanie odpadów w odpowiednich piecach lub innych cieplnych urz dzeniach niszcz cych.
_________________________________________________________________________________________________________________
14. INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU
W razie wypadku rozlania lub po aru w trakcie transportu, post powa zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkach 5,6,7 i 8
wy ej.
ONU:
Nr ONZ: 3082 ; Klasa: 9; Grupa pakowania: III; Prawid owa nazwa przewozowa: MATERIA ZAGRA AJ CY RODOWISKU,
CIEK Y, I.N.O. (Orange oil)
Transport drogowy – ADR/RID
Nr ONZ: 3082 ; Klasa: 9; Grupa pakowania: III
Transport morski - IMDG
Nr ONZ: 3082; Klasa: 9; Grupa pakowania: III; Substancja zanieczyszczaj ca rodowisko wodne
Transport lotniczy – ICAO/IATA
Nr ONZ: 3082; Klasa: 9; Grupa pakowania: III
_________________________________________________________________________________________________________________
15 – INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW
15.1. Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322

Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007 z pó niejszymi zmianami, ze szczególnym uwzgl dnieniem
Rozporz dzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj cym rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie
chemikaliów (REACH) DZ.U. UE L133 z 31.5.2010).
Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacj i oznakowaniem (Dz.U.10.27.140).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych (Dz.U.03.171.1666 ze zmianami w Dz.U.2004.243.2440; Dz.U.2007.174.1222; Dz.U.2009.43.353).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych (Dz.U.09.53.439).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, ruroci gów oraz
pojemników i zbiorników s

cych do przechowywania lub zawieraj cych substancje niebezpieczne lub preparaty

niebezpieczne (Dz.U.10.125.851).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st
i nat

czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769;

Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w rodowisku pracy (Dz.U.05.73.645 ze zmianami w Dz.U.2007.241.1772).
Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodków ochrony
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy zwi zanej z
wyst powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w Dz.U.2008.203.1275).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz.U.07.39.251 ze zmianami w Dz.U.2007.88.587;
Dz.U.2008.199.1227; Dz.U.2008.223.1464; Dz.U.2009.18.97; Dz.U.2009.79.666; Dz.U.2010.28.145; Dz.U.2008.138.865).
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami w
Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458).
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U.03.01.12).
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu
cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984
ze zmianami w Dz.U.2009.27.169).
15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego
Ocena bezpiecze stwa substancji – sk adników produktu nie zosta a dokonana.
Klasyfikacja w nawi zaniu do Rozporz dzenia 67/548/EEC i 1999/45/UE z pó niejszymi zmianami
Xi

dra ni cy

N

niebezpieczny dla rodowiska

Zwroty zagro enia
R43, Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór .
R51/53, Dzi a toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
Zwroty bezpiecze stwa

S24 – Unika zanieczyszczenia skóry.
S37 - Nosi odpowiednie r kawice ochronne.
S61- Unika zrzutów do rodowiska. Post powa zgodnie z instrukcj lub kart charakterystyki
Klasyfikacja transportu ( patrz pkt.14)
_________________________________________________________________________________________________________________
16 – DODATKOWE INFORMACJE
Przeznaczenie:
Skoncentrowany zapachowy materia nieprzetworzony. Nie do u ytku osobistego w tej formie i st

eniu. Tylko do celów

produkcyjnych.
Brzmienie zda dotycz cych zagro

z paragrafu 3, zwroty R

R10

Produkt atwo palny

R22

Dzia a szkodliwie po po kni ciu

R21/22

Dzia a szkodliwie w kontakcie ze skór i po po kni ciu.

R38

Dzia a dra ni co na skór

R43

Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór .

R51/53

Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa d ugo utrzymuj ce si niekorzystne zmiany w rodowisku

wodnym.
R65

Dzia a szkodliwie, mo e powodowa uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia

Rekomendowane wykorzystanie i ograniczenia:
Dane zawarte w karcie nale y traktowa wy cznie jako pomoc dla bezpiecznego post powania w transporcie, dystrybucji,
stosowaniu i przechowywaniu.
Karta nie jest wiadectwem jako ci produktu.
Informacje zawarte w karcie dotycz wy cznie tytu owego produktu i mog by niewystarczaj ce dla tego produktu u ytego w
po czeniu z innymi materia ami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.
Stosuj cy produkt jest zobowi zany do przestrzegania wszystkich obowi zuj cych norm i przepisów a tak e ponosi
odpowiedzialno

wynikaj

z niew

ciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niew

ciwego zastosowania

produktu.
Produkt nie do u ytku osobistego w tej postaci lub st

eniu. Tylko do zastosowa przemys owych.

Po wi cej informacji prosimy kierowa si to dok adnych zalece zawartych w specyfikacji technicznej lub prosimy o kontakt z
producentem pod wskazanym adresem.
Zawarte w tym dokumencie informacje s

zgodne z aktualnym stanem wiedzy na dzie

jego wystawienia. Od momentu ich

przekazania oraz poinformowania o warunkach u ywania tej kompozycji to na u ytkowniku ci

y wy czna odpowiedzialno

stosowanie wszystkich rodków ostro no ci koniecznych przy stosowaniu tego produktu, nie odpowiada za to Producent

za

