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zgodnie z 1907/2006/WE, Artykul 31
Data druk u: 25.06.2008
*

Ak tualizacja: 25.06.2008

1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiebiorstwa
· Dane produktu
· Nazwa handlowa: Hochdruck-Haftschmierung WS 367-400
· Zastosowanie substancji / preparatu Modyfik atory powierzchniowe
· Producent/Dostawca:
WEKEM GmbH
Mühlenfeld 37-39
D-59368 Werne
Tel. +49-(0)-2389-403010
Fax +49-(0)-2389-4030111
eMail: info@wek em.de
· Komórka udzielajaca informacji: +49-(0)-2389-403010, eMail: info@wek em.de

*

2 Identyfikacja zagrozen
· Oznaczenie zagrozen:

@
?
G?
@
C

Xi Produk t drazniacy
F+ Produk t sk rajnie latwopalny

· Szczególne wskazówki o zagrozeniu dla czlowieka i srodowiska:
P roduk t podlega obowiaz k owi oznak owania na podst awie met ody ob licz ania " Ogólnej
wytycznej k lasyfik owania preparatów w UE" w jej ostatnio waznej wersji.
Uwaga! Pojemnik pod cisnieniem.
R 12
Produk t sk rajnie latwopalny.
R 38
Dziala drazniaco na sk óre.
R 52/53 Dz iala sz k odliwie na organiz my wodne; moze powodowac dlugo utrzymujace s ie
niek orzystne zmiany w s rodowisk u wodnym.
R 67
Pary moga wywolywac uczucie sennosci i zawroty glowy.
P ojemnik pod c isnieniem. Chronic prz ed s lonc em i t emperatura powyz ej 50 °C. Nie
przek luwac i nie palic - nawet po zuzyciu.
X % masy sk ladnik ów jest latwopalne.
Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci.
· System klasyfikacji:
Klas yfik ac ja odpowiada ak tualnym lis tom Wspólnoty E uropejsk iej, jednak jest uzupelniona
danymi z literatury fachowej i danymi firmowymi.
· Elementy etykiety GHS

“
~

Niebezpieczenstwo

2.2/1 - Sk rajnie latwopalny gaz.
2.3/1 - Sk rajnie latwopalny aerozol.

•
~

Uwaga

3.2/2 - Powoduje podraznienie sk óry.
3.8/3 - Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
4.1/3 - Dziala szk odliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale sk utk i.
(ciag dalszy na stronie 2)
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· Zapobieganie:
Przec howywac z dala od zródel ciepla/is k rzenia/ot wartego ognia/ goracych powierzc hni. Palenie wzbronione.
Nie rozpylac nad otwartym ogniem lub innym zródlem zaplonu.
Pojemnik pod cisnieniem. Nie przek luwac ani nie spalac, tak ze po zuzyciu.
Unik ac wdychania pylu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy.
Dok ladnie umyc po manipulowaniu.
Stosowac wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym miejscu.
Unik ac uwolnienia do srodowisk a.
Uzywac rek awic ochronnych/odziezy ochronnej/ochrony oczu/ochrony twarzy.
· Reagowanie:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKÓRE: Umyc duza iloscia wody z mydlem.
W P RZY PADKU DOSTA NIA SIE DO DRÓG ODDE CHOWYCH: W yprowadzic na s wieze
powietrze i zapewnic warunk i do odpoczynk u w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.
W przypadk u zlego samopoczucia sk ontak towac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lek arzem.
Leczenie specyficzne (patrz etyk ieta).
W prz ypadk u wys tapienia podraznienia s k óry: Zas iegnac porady/z glosic sie pod opiek e
lek arza.
Zanieczyszczona odziez zdjac i wyprac przed ponownym uzyciem.
W przypadk u pozaru w wynik u wyc iek u gaz u: Nie gas ic , o ile nie moz na b ez piec znie
zahamowac wyciek u.
Wyeliminowac wszystk ie zródla zaplonu, jezeli jest to bezpieczne.
· Przechowywanie:
Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.
P rz echowywac w dobrz e went ylowanym miejs cu. Prz ec howywac pojemnik sz c zelnie
zamk niety.
Przechowywac pod zamk nieciem.
Chronic przed swiat lem slonecznym. Nie poddawac t emperaturze prz ek racz ajacej 50°C/
122°F.
· Usuwanie:
Zawartosc / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ miedzynarodowymi.
*

3 Sklad/informacja o skladnikach
· Charakterystyka chemiczna
· Opis: Mieszank a z nizej wymienionych sk ladnik ów z bezpiecznymi domieszk ami.
· Skladniki niebezpieczne:
106-97-8 butan
@
?
C F+; R 12
Niebezpieczenstwo:
Uwaga:
74-98-6 propan
@
?
C F+; R 12
Niebezpieczenstwo:
Uwaga:

25 - 50%
~ 2.2/1
“
˜ 2.5/L
~

10 - 25%
~ 2.2/1
“
˜ 2.5/L
~
(ciag dalszy na stronie 3)
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64742-49-0 Benzyna lek k a obrabiana wodorem (ropa naftowa)
10 - 25%
@
?
G Xn, ?
@
C F; R 11-52/53-65
“ 2.6/2; ~
€ 3.10/1
Niebezpieczenstwo: ~
4.1.C/3
C11-C14 Branched Alk yl Amines, Monohexyl and Dihexyl Phosphate
< 1%
@
?
G Xi, ?
@
D N; R 36/38-51/53
• 3.2/2, 3.3/2A
Uwaga: ~
‘ 4.1.C/2
~
Zinc Dialk yl Dithiophosphate
< 1%
@
?
G Xi, ?
@
D N; R 41-51/53
‚ 3.3/1
Niebezpieczenstwo: ~
‘ 4.1.C/2
~
· Wskazówki dodatkowe:
Pelna tresc przytoczonych wsk azówek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

4 Pierwsza pomoc
Wskazówki ogólne: Odziez zanieczyszczona produk tem nalezy niezwlocznie usunac.
Po wdychaniu: Dostarczyc swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lek arza.
Po stycznosci ze skóra: Ogólnie produk t nie dziala drazniaco na sk óre.
Po stycznosci z okiem:
Pluk ac oczy z otwarta powiek a przez k ilk a minut pod biezaca woda.
· Po przelknieciu: Przy trwalych dolegliwosciach porozumiec sie z lek arzem.
·
·
·
·

5 Postepowanie w przypadku pozaru
· Przydatne srodki gasnicze: CO2, piasek , proszek gasniczy. Nie stosowac wody.
· Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledów bezpieczenstwa: Woda
· Specjalne wyposazenie ochronne: Srodk i specjalne nie sa k onieczne.
*

6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
· Srodki ostroznosci dostosowane do danej osoby:
Nosic ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przeniesc w bezpieczne miejsce.
· Srodki ochrony srodowiska:
Nie dopuscic do przedostania sie do k analizacji lub zbiornik ów wodnych.
Nie dopuscic do przenik niecia do k analizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
· Metoda oczyszczania/ wchlaniania:
Zadbac o wystarczajace przewietrzenie.
Nie zmywac woda ani wodnymi srodk ami myjacymi.

7 Postepowanie z substancja/preparatem i jej/jego magazynowanie
· Sposób obchodzenia sie:
· Wskazówki dla bezpiecznego uzytkowania:
Zbiornik i otwierac i obchodzic sie z nimi ostroznie.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zródla zaplonu trzymac z dalek a - nie palic tytoniu.
(ciag dalszy na stronie 4)
PL

DR

strona: 4/8

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykul 31
Data druk u: 25.06.2008

Ak tualizacja: 25.06.2008

Nazwa handlowa: Hochdruck-Haftschmierung WS 367-400
(ciag dalszy od strony 3)

Przedsiewziac srodk i przeciwk o naladowaniom elek trostatycznym.
Uwaga: Pojemnik jes t pod cis nieniem. Chronic przed promieniami slonca i temperaturami
powyzej 500 C. Tak ze po uzyciu nie otwierac gwaltownie i nie spalac.
Nie rozpylac w k ierunk u plomieni lub na zarzace przedmioty.
· Skladowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiorników:
Przechowywac w chlodnym miejscu.
Nalezy przestrzegac przepisy zarzadzen sk ladowania zbiornik ów z gazem pod cisnieniem.
· Wskazówki odnosnie wspólnego skladowania: Nie k onieczne.
· Dalsze wskazówki odnosnie warunków skladowania:
Sk ladowac w dobrze zamk nietych beczk ach w chlodnym i suchym miejscu.
Chronic przed goracem i bezposrednim promieniowaniem slonecznym.

8 Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urzadzen technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punk t 7.
· Sk ladni ki wraz z kontrolowanymi wartosciam i granicz nymi z al eznymi od mi ejsca
pracy:
74-98-6 propan
MAC 1800 mg/m3
106-97-8 butan
MAC NDSCh: 3000 mg/m3
NDS: 1900 mg/m3
· Wskazówki dodatkowe: Podstawa byly ak tualnie obowiazujace wyk azy.
· Osobiste wyposazenie ochronne:
· Ogólne srodki ochrony i higieny: Myc rece przed przerwa i przed k oncem pracy.
· Ochrona dróg oddechowych:
W prz ypadk u k rótk otrwalego lub niez nac znego ob ciazenia urz adz enie filtrujac e do
oddychania; w przypadk u intensywnej lub dluzsz ej ek s poz ycji zast osowac urzadzenie do
ochrony dróg oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.
Nie k onieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
· Ochrona rak:
Rek awice z gumy syntetycznej
Wybór materialu na rek awice oc hronne prz y uwz glednieniu czasów przebic ia, szyb k os ci
przenik ania i degradacji.
· Material, z którego wykonane sa rekawice Kauczuk nitrylowy
· Czas penetracji dla materialu, z którego wykonane sa rekawice
Od producenta rek awic nalezy uzysk ac informacje na temat dok ladnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
· Ochrona oczu:

R̀

Ok ulary ochronne szczelnie zamk niete
PL
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*

9 Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
· Ogólne dane
Forma:
Kolor:
Zapach:

Aerozol
Przezroczysty
Charak terystyczny

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest ok reslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
Nie nadaje s ie do zast os owania z e wz gledu na
aerozol.
· Punkt zaplonu:

< 21°C
Nie nadajacy s ie do zastosowania ze wzgledu na
aerozol.

· Temperatura palenia sie:

365°C

· Samozaplon:

Produk t nie jest samozapalny.

· Niebezpieczenstwo wybuchu:

Produk t nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powiet rza grozac ych
wybuchem.

· Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna:
1,5 Vol %
Górna:
10,9 Vol %
· Cisnienie pary w 20°C:

8300 hPa

· Gestosc w 20°C:

0,78 g/cm3

· Rozpuszczalnosc w/ mieszalnosc z
Woda:

Nie lub malo mieszalny.

· Zawartosc rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
Woda:

96,7 %
0,0 %

10 Stabilnosc i reaktywnosc
· Rozklad termiczny/ warunki których nalezy unikac:
Brak rozk ladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· Reakcje niebezpieczne Reak cja z k wasami, alk aliami i utleniaczami.
· Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produk ty rozk ladu nie sa znane.
*

11 Informacje toksykologiczne
· Ostra toksycznosc:
· Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
106-97-8 butan
Wdechowe LC50 (4h) 658 mg/l (rat)
(ciag dalszy na stronie 6)
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·
·
·
·
·

*

Pierwotne dzialanie drazniace: Dzialanie Gatunek Metoda:
na skórze: Podraznia sk óre i sluzówk e.
w oku: Brak dzialania drazniacego.
Uczulanie: Žadne dzialanie uczulajace nie jest znane.
Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Produk t wyk azuje nastepujace zagroz enia w oparciu o met ode oblic zen wedlug ogólnych
wytycznych k lasyfik acji Wspólnoty Europejsk iej dotyczacych receptur, wersja ostatnia:
Substancja drazniaca

12 Informacje ekologiczne
· Skutki ekotoksyczne:
· Uwaga: Szk odliwy dla ryb.
· Wskazówki ogólne: W zasadzie nieszk odliwy dla wody

13 Postepowanie z odpadami
· Produkt:
· Zalecenie:
Nie moze podlegac obróbce wspólnie z odpadk ami domowymi. Nie dopuscic do przedostania
sie do k analizacji.
· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
*

14 Informacje o transporcie
· Transport ladowy ADR/RID i GGVS/GGVE (miedzynarodowe/krajowe):

c
d
w
g
·
·
·
·
·

Klasa ADR/RID- GGVS/E:
Liczba Kemlera:
Numer UN:
Grupa opakowan:
Nazwa wyrobu:

2 5F gazy
23
1950
1950 POJEMNIKI AEROZOLOWE

· Transport morski IMDG/GGVSee:

c
d
w
g
·
·
·
·
·
·

Klasa IMDG/GGVSee:
Numer UN:
Label
Grupa opakowan:
Numer EMS:
Zanieczyszczenia morskie:

2.1
1950
2.1
F-D,S-U
Nie
(ciag dalszy na stronie 7)
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· Wlsciwa nazwa techniczna: AEROSOLS
· Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:

c
d
w
g
·
·
·
·
·

Klasa ICAO/IATA:
2.1
Numer UN/ID:
1950
Label
2.1
Grupa opakowan:
Wlasciwa nazwa techniczna: AEROSOLS, flammable

· UN "Model Regulation": UN1950; POJEMNIKI AEROZOLOWE; 2.1; *

15 Informacje dotyczace przepisów prawnych
· Oznaczenia wedlug wytycznych EWG:
Produk t zostal sk las yfik owany i oznacz ony wg. norm EWG/zarzadzenia o subs tancjach
szk odliwych.
· Litera w oznaczeniu i okreslenie niebezpieczenstwa produktu:
Xi Produk t drazniacy
F+ Produk t sk rajnie latwopalny
· Skladniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
Benzyna lek k a obrabiana wodorem (ropa naftowa)
Destylaty ciezk ie parafinowez odparafinowania rozpuszczalnik owego (ropa naftowa)
· Zestawy R:
12
Produk t sk rajnie latwopalny.
38
Dziala drazniaco na sk óre.
52/53 Dz iala s zk odliwie na organizmy wodne; moz e powodowac dlugo utrzymujace s ie
niek orzystne zmiany w s rodowisk u wodnym.
67
Pary moga wywolywac uczucie sennosci i zawroty glowy.
· Zestawy S:
9 Przechowywac pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
16 Nie przechowywac w poblizu zródel zaplonu - nie palic tytoniu.
23 Nie wdychac pary
23 Nie wdychac rozpylacza
45 W przypadk u awarii lub jez eli z le sie pocz ujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lek arza jezeli to mozliwe, pok azetyk iete.
51 Stosowac wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
· Szczególne oznaczenia okreslonych preparatów:
P ojemnik pod c isnieniem. Chronic prz ed s lonc em i t emperatura powyz ej 50 °C. Nie
przek luwac i nie palic - nawet po zuzyciu.
X % masy sk ladnik ów jest latwopalne.
Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci.
(ciag dalszy na stronie 8)
PL

DR

Karta charakterystyki

strona: 8/8

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykul 31
Data druk u: 25.06.2008

Ak tualizacja: 25.06.2008

Nazwa handlowa: Hochdruck-Haftschmierung WS 367-400
(ciag dalszy od strony 7)

· Przepisy poszczególnych krajów:
· Instrukcja techniczna dotyczaca powietrza:
Klasa

udzial w %

NK

50,0

· Klasa zagrozenia wód: W zasadzie nieszk odliwy dla wody.

16 Inne informacje

Dane opieraja s ie na dzisiejs zym s tanie nasz ej wiedz y, nie ok reslaja jednak w spos ób
ostateczny wlasciwosci produk cyjnych i nie moga byc uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odnosne zwroty R
11
Produk t wysoce latwopalny.
12
Produk t sk rajnie latwopalny.
36/38 Dziala drazniaco na oczy i sk óre.
41
Ryzyk o powaznego uszk odzenia oczu.
51/53 Dz iala t ok s yc znie na organizmy wodne; moze powodowac dlugo ut rz ymujace s ie
niek orzystne zmiany w s rodowisk u wodnym.
52/53 Dz iala s zk odliwie na organizmy wodne; moz e powodowac dlugo utrzymujace s ie
niek orzystne zmiany w s rodowisk u wodnym.
65
Dziala szk odliwie; moze powodowac uszk odzenie pluc w przypadk u polk niecia.
· Skróty i akronimy:
ADR: Accor d européen sur le transpor t des marc handi ses Dangereuses par Route (Eur opean Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement internati onal e c oncer nent le transpor t des merchandis es dangereus es par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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