Kumho KBR 820
Karta Charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 23.02.2021 Wersja: 3.0

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

: Mieszanina
: Kumho KBR 820
: P630-W0A5-T00W-9W37

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Zastosowanie substancji/mieszaniny

: Produkcja wyrobów gumowych

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Ograniczenia zakresu używania

: Nie dostępny

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Wytwó rca
Kumho Petrochemical Co.Ltd
287-1, Pyeongyeo-Dong, Yeosu-si Jeollanam-do, Korea
T +82 61 688 3060 ~ 9 +82 61 688 3168

Dostawca
TsafeE GmbH
Landwehrpl 6, 66111, Saarbruecken, Germany
T +49 177 9166175
shkim@tsafeg.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Kraj

Organ/Spółka

Adres

Numer telefonu
alarmowego

Komentarz

Niemcy

Giftinformationszentrum-Nord der
Länder Bremen, Hamburg,
Niedersachsen und SchleswigHolstein (GIZ-Nord)
Universitätsmedizin Göttingen Georg-August-Universität

Robert-Koch Straß e 40
37075 Göttingen

+49 (0) 551 19240

(English only)

112

999 dla karetki
pogotowia, 998 dla
straży pożarnej

Poland

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę, H412
kategoria 3
Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16
Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

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)

23.02.2021 (Data wydania)

: : H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
: P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub
specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi
przepisami.
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2.3. Inne zagrożenia
Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB w stężeniu powyżej 0,1%.

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]

Polybutadiene

(Numer CAS) 9003-17-2
(Numer WE) 618-356-6

60 – 100

Nie sklasyfikowany

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

(Numer CAS) 128-37-0
(Numer WE) 204-881-4

<1

Aquatic Chronic 1, H410

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

: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia, należy zasięgnąć porady
lekarza.
: Płukać skórę dużą ilością wody. Natychmiastowe płukanie dużą ilością wody przez dłuższą
chwilę (co najmniej przez 15 minut). Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed
ponownym użyciem.
: Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. Natychmiastowe płukanie dużą ilością wody
przez dłuższą chwilę (co najmniej przez 15 minut). Get medical attention.
: NIE wywoływać wymiotów, chyba że zostało to zalecone przez personel medyczny. Jeśli
nastąpi połknięcie, NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady 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.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla (CO2). Proszek gaśniczy.
: Nie używać silnego strumienia wody, który mógłby rozprzestrzenić pożar.

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

23.02.2021 (Data wydania)

: Nie poddawać działaniu ciepła. płomienie lub iskry.
: Może wybuchnąć po nagrzaniu. Opary mogą ulec zapłonowi. Może się zapalić na skutek
działania ciepła, iskier lub otwartego płomienia.
: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów. tlenek węgla. Ditlenek węgla (CO2). Dymy.
Wydzielania się toksycznych gazów.
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5.3. Informacje dla straży pożarnej
Instrukcje gaśnicze
Ochrona podczas gaszenia pożaru

: Wyjść na powietrze i przewietrzyć pomieszczenie.
: Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. Schładzać pojemniki bardzo
dużą ilością wody jeszcze przez pewien czas po całkowitym ugaszeniu pożaru. Należy
niezwłocznie się wycofać w przypadku narastającego dźwięku wydobywającego się z
urządzeń odpowietrzających lub zmiany barwy zbiornika. Suitable fire extinguishing media.

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

: Używać rękawic ochronnych, odzieży ochronnej. W przypadku rozlania na drogach
publicznych, oznaczyć niebezpieczeństwo i powiadomić władze (policję, straż pożarną).
: Przewietrzyć strefę rozlewu.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne
Procedury awaryjne

: Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".
: Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Stay upwind/keep distance from source. Nie
dotykać produktu. Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dopuścić do rozlania lub spłynięcia do ścieków lub cieków wodnych. Powiadomić właściwe władze o
wszelkim przypadkowym wylaniu do cieków wodnych lub kanalizacji ściekowych.

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

: Zebrać produkt mechanicznie. Clear spills immediately. Do miejsca wycieku zbliżać się od
nawietrznej.
: Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. Nie przechowywać w
pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. W
przypadku rozlania na drogach publicznych, oznaczyć niebezpieczeństwo i powiadomić
władze (policję, straż pożarną). Contain and dispose of waste according to local regulations.

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

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. Patrz
część 10 na temat meteriałów niezgodnych.
: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Warunki przechowywania

: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie
poddawać działaniu ciepła. Keep away from combustible materials. Keep away from heat,
sparks and flame.

7.3. Szczegó lne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

23.02.2021 (Data wydania)
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)
Francja - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy
Nazwa miejscowa

2,6-Di-tert-butyl-p-crésol

VME (OEL TWA)

10 mg/m³

Nota (FR)

Valeurs recommandées/admises

Odniesienie regulacyjne

Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Niemcy - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (TRGS 900)
Nazwa miejscowa

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

AGW (OEL TWA) [1]

10 mg/m³ (E)

Współczynnik ograniczenia ekspozycji szczytowej

4(II)

Uwaga

DFG;Y;11

Odniesienie regulacyjne

TRGS900

Hiszpania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy
Nazwa miejscowa

2,6-Diterc-butil-p-cresol

VLA-ED (OEL TWA) [1]

10 mg/m³

Odniesienie regulacyjne

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT

Wielka Brytania - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy
Nazwa miejscowa

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

WEL TWA (OEL TWA) [1]

10 mg/m³

Odniesienie regulacyjne

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji
8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze
Brak dodatkowych informacji
8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji
8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narażenia
8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli
Stosowne techniczne środki kontroli:
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.
8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne
Symbole osobistego sprzętu ochronnego:

8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy

23.02.2021 (Data wydania)
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Ochrona oczu:
Okulary ochronne. Gogle do pracy z chemikaliami lub osłona twarzy z okularami ochronnymi. Eyewash station. Miejsce pracy powinno być
wyposażone w prysznic awaryjny oraz myjkę do oczu
8.2.2.2. Ochrona skó ry
Ochrona skóry i ciała:
Nosić odpowiednią odzież ochronną

Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
8.2.2.3. Ochrona dró g oddechowych
Ochrona dró g oddechowych:
W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy. Sprzęt ochrony dróg oddechowych może być konieczne. Aparat
oddechowy, chroniący z doprowadzanym powietrzem (SAR). Samodzielny, izolujący aparat ochronny do oddychania. Wear respiratory protection
when its use is identified for certain contributing scenarios. Używać urządzeń chroniących drogi oddechowe przed skutkami obecności pyłu.
Filtrujący aparat oddechowy (chroniący przed drobinkami i gazem)
8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne
Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska
Kontrola narażenia środowiska:
Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dopuścić do rozlania lub spłynięcia do ścieków lub cieków wodnych. Bardziej szczegółowe informacje: patrz
sekcja 12.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia
Barwa
Zapach
Próg zapachu
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnięcia
Temperatura wrzenia
Łatwopalność
Granica wybuchowości
Dolna granica wybuchowości (DGW)
Górna granica wybuchowości (UGW)
Temperatura zapłonu
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
pH
Roztwór pH
Lepkość, kinematyczna
Rozpuszczalność
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow)
Prężność par
Ciśnienie pary przy 50°C
Gęstość
Gęstość względna
Gęstość względna pary w temp. 20 °C
Wielkość cząstki
Rozkład wielkości cząstek
23.02.2021 (Data wydania)

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

Stały
Nie dostępny
Umiarkowany zapach.
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dotyczy
Nie dostępny
Niepalny
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dotyczy
nierozpuszczalny w wodzie.
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dostępny
≈ 0,91
Nie dotyczy
Nie dostępny
Nie dostępny
PL (polski)
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Kształt cząstki
Współczynnik kształtu cząstki
Stan agregacji cząstek
Stan aglomeracji cząstek
Obszar powierzchniowy dotyczący cząstki
Pylistość cząstek

:
:
:
:
:
:

Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dostępny
Nie dostępny

9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji
9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa
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, któ rych należy unikać
Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiały niezgodne
kwas, kwaśny. Substancje łatwopalne lub palne. Utleniacze. tlenek węgla. Ditlenek węgla (CO2). Chlorki kwasowe. Bezwodniki kwasowe. Stal
miękka.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. tlenek węgla. Ditlenek
węgla (CO2).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksyczność ostra (doustnie)
Toksyczność ostra (skórnie)
Toksyczność ostra (inhalacja)

: Nie dostępny
: Nie dostępny
: Nie dostępny

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)
LD50 doustnie, szczur

> 2930 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD50, skóra, szczur

> 2000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)

Działanie żrące/drażniące na skórę
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na
oczy
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Działanie rakotwórcze
23.02.2021 (Data wydania)

: Nie dostępny
: Nie dostępny
: Nie dostępny
: Nie dostępny
: Nie dostępny
PL (polski)
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Kumho KBR 820
3 - Niedający się zaklasyfikować

Grupa IARC

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)
NOAEL (przewlekłe, doustnie, zwierzę/samiec, 2 lata)

25 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type:
toxicity (migrated information)

Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Nie dostępny

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Nie dostępny

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Nie dostępny

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)
LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

100 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)

25 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male

Zagrożenie spowodowane aspiracją

: Nie dostępny

Kumho KBR 820
Lepkość, kinematyczna

Nie dotyczy

11.2. Informacje o innych zagrożeniach
Brak dodatkowych informacji

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

: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
: Nie sklasyfikowany
: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)
LC50 - Ryby [1]

> 0,57 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 - Skorupiaki [1]

0,48 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Algi [1]

> 0,4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

LOEC (przewlekłe)

1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (przewlekła)

0,023 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb

0,053 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '42 d'

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dodatkowych informacji

23.02.2021 (Data wydania)
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12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Kumho KBR 820
Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB w stężeniu powyżej 0,1%.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadó w
: Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i
zbiórki odpadów. Odpady ze spalania lub pirolizy odpadów. Upewnić się, że wszystkie
rozporządzenie krajowe lub lokalne są przestrzegane. Usuwać za pośrednictwem
upoważnionej osoby / licencjonowanego zakładu usuwania odpadów lub przy użyciu innych
odpowiednich technik utylizacji odpadów.

Metody unieszkodliwiania odpadów

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

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nieuregulowany

14.4. Grupa pakowania
Nieuregulowany

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Nieuregulowany

Nieuregulowany

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Nieuregulowany
transport morski
Nieuregulowany
Transport lotniczy
Nieuregulowany

23.02.2021 (Data wydania)
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Transport śródlądowy
Nieuregulowany
Transport kolejowy
Nieuregulowany

14.7. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
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
15.1.2. Przepisy krajowe
Niemcy
Employment restrictions

Klasa zagrożenia dla wody (WGK)
Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach
(12. BImSchV)
Klasa przechowywania (LGK, TRGS 510)
Tabela przechowywania z innymi produktami

Wspólne przechowywanie nie jest dozwolone
Wspólne przechowywanie z ograniczeniami
dozwolonymi dla
Wspólne przechowywanie dozwolone dla

Holandia
Kategoria ABM
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling
Szwajcaria
Klasa składowania (LK)

: Przestrzegać ograniczeń zgodnie z Ustawa o ochronie matek pracujących (MuSchG)
Przestrzegać ograniczeń zgodnie z Ustawa dotycząca ochrony zatrudnianej młodzieży
(JArbSchG)
: WGK 3, Stanowiące duże zagrożenie dla wody (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Załącznik 1)
: Nie podlega Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)
: LGK 13 - Substancje stałe niepalne
:

: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7
: LGK 4.1A, LGK 5.1C
: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2,
LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12,
LGK 13, LGK 10-13
: A(3) - niebezpieczne dla organizmów wodnych, mogą mieć długoterminowe niebezpieczne
skutki w środowisku wodnym
: Żaden składnik nie znajduje się na liście
: Żaden składnik nie znajduje się na liście
: Żaden składnik nie znajduje się na liście
: Żaden składnik nie znajduje się na liście
: Żaden składnik nie znajduje się na liście

: LK 10/12 - Ciecze

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego
23.02.2021 (Data wydania)
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SEKCJA 16: Inne informacje
Skró ty 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

BCF

Współczynnik biokoncentracji BCF

BLV

Wartość ograniczenia ilościowego

BOD

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

COD

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

DMEL

Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany

DNEL

Pochodny poziom niepowodujący zmian

Numer WE

Numer Wspólnoty Europejskiej

EC50

Średnie stężenie skuteczne

EN

Norma europejska

IARC

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem

IATA

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

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

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL

Dopuszczalna wartość narażenia zawodowego

PBT

Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

PNEC

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku

RID

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

SDS

Karta Charakterystyki

STP

Oczyszczalnia ścieków

ThOD

Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

TLM

Środkowy limit tolerancji

LZO

Lotne związki organiczne

Numer CAS

Numer CAS

N.O.S.

Nieokreślone w inny sposób

vPvB

Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

ED

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
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Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Aquatic Chronic 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 1

Aquatic Chronic 3

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę, kategoria 3

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Klasyfikacja jest zgodna z

: ATP 12

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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