
 
 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ  
zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31 
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  USZCZELNIACZ DO OPON    

      Wersja 4 
      Data aktualizacji: 24-09-2015 
    

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz spółki/przedsięwzięcia    

1.1. Identyfikator produktu        
       

Nazwa produktu   USZCZELNIACZ DO OPON     

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane   
         

Opis    USZCZELNIACZ DO OPON    

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki       
         

Firma  OKO GLOBAL LLP       

Adres  Unit 1 Bruntingthorpe Ind Estate      
  Upper Bruntingthorpe      

  Near Lutterworth       

  Leicestershire       

  LE17 5QZ       

Strona internetowa  www.oko.com       

Telefon  0207 870 3156       

Faks  0207 117 3906       

E-mail  universal@oko.com       

Adres e-mail  universal@oko.com       
kompetentnej osoby          

1.4. Numer telefonu alarmowego        
         

Numer telefonu   0116 2478665       
alarmowego          

  9:00-17:00 pon-pt      
        

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń        

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny       
        

Główne zagrożenia  Brak znaczących zagrożeń      

2.2. Elementy oznakowania       
        

Zwroty określające 
zagrożenie  Brak znaczących zagrożeń      

      

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach      

3.2. Mieszaniny          
          

67/548/EWG / 1999/45/WE          
         

Nazwa chemiczna Nr indeksu Nr CAS Nr WE Nr rej. Klasyfikacja stężenia Współczyn
nik M 

  
     Numer (% wag.)   

MEG (Etano-1,2-diol, pył)   107-21-1 
203-
473-3  1-10% Xn; R22    

2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 603-085-00-8 52-51-7 
200-
143-0  0-0,5% Xn; R21/22 Xi; R37/38-41 N; M=10   

      R50    
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3.2. Mieszaniny          
          

WE 1272/2008          
          

Nazwa chemiczna Nr indeksu Nr CAS Nr WE Nr rej. Klasyfikacja stężenia Współczyn
nik M 

  
     Numer (% wag.)   

MEG (Etano-1,2-diol, pył)   107-21-1 203-473-3  1-10% Toksyczność ostra 4: H302; STOT    

      RE 2: H373;    

2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol 603-085-00-8 52-51-7 200-143-0  0-0,5% Toksyczność ostra 4: H312; Toksyczność M=10   

      ostra 4: H302; STOT SE 3:    

      
H335; Działa drażniąco na skórę. 2: H315; 
Powoduje poważne    

      
uszkodzenie oczu. 1: H318; Działa bardzo 
toksycznie na organizmy wodne.    

      1: H400;    
         

         

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy      

4.1. Opis środków pierwszej pomocy        
       

Wdychanie  Wyprowadzić narażoną osobę na świeże powietrze.   

Kontakt z oczami  Natychmiast spłukać dużą ilością wody. Płukać przez 15 minut, trzymając powieki otwarte.  

Kontakt ze skórą  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem.  

Połknięcie  NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Wypić 1-2 szklanki wody.    

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia     
       

Wdychanie  Może powodować podrażnienie układu oddechowego.    

Kontakt z oczami  Może powodować podrażnienie oczu.    

Kontakt ze skórą  Może powodować podrażnienie skóry.    

Połknięcie  Może powodować podrażnienie błony śluzowej.    

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym    
      

Wdychanie  Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy poszukać pomocy lekarskiej.    

Kontakt z oczami  Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy poszukać pomocy lekarskiej.    

Kontakt ze skórą  Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy poszukać pomocy lekarskiej.    

Połknięcie  Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy poszukać pomocy lekarskiej.    
 
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 
5.1. Środki gaśnicze 
 

Należy użyć środków gaśniczych odpowiednich do występujących warunków pożarowych. 
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 

Spalanie wytwarza drażniące, toksyczne i gryzące opary. Produkt nie jest bezpośrednio palny. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
 

Należy nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. 
 
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 

Należy zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.  
6.2. Środki ochrony środowiska 
 

Nie dopuszczać, aby produkt dostał się do kanalizacji. Zapobiegać wyciekom i rozlaniom.  
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
 

Zebrać za pomocą obojętnego materiału pochłaniającego. Zmieść. Przenieść do odpowiednich, 

oznakowanych pojemników na odpady. Dokładnie usunąć rozlaną substancję dużą ilością wody. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
 

Więcej informacji znajduje się w punktach 3, 8 i 13. 
 
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 

Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. 
Stosuj najlepsze metody obchodzenia się z substancją w czasie transportu, przenoszenia i dozowania.  
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z wszelkimi niezgodnościami 
 

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Pojemniki przechowywać 

szczelnie zamknięte. Przechowywać w prawidłowo oznakowanych pojemnikach. Zabezpieczyć przed 

mrozem i nie wystawiać na działania wysokich temperatur (np. promienie słoneczne) 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
 

Brak dostępnych danych. 
 
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 
8.1. Parametry kontrolne 
 
 

Kontrola narażenia zawodowego  
8.1.1. Wartości dopuszczalnych norm narażenia na działanie 
 
MEG (Etano-1,2-diol, WEL 8-godzinna norma ppm: - WEL 8-godzinna norma mg/m3: 10 

 

pył) 
WEL 15-minutowa norma ppm: - WEL 15-minutowa norma mg/m3: - 

 

 
 

 WEL 8-godzinna norma mg/m3 łącznie - WEL 15-minutowa norma mg/m3 łącznie - 
 

 pył wdychany:  pył wdychany:  
 

 WEL 8-godzinna norma mg/m3 łącznie - WEL 15-minutowa norma mg/m3 łącznie - 
 

 pył wdychany:  pył wdychany:  
 

MEG (Etano-1,2-diol, opary) WEL 8-godzinna norma ppm: 20 WEL 8-godzinna norma mg/m3: 52 
 

 WEL 15-minutowa norma ppm: 40 WEL 15-minutowa norma mg/m3: 104 
 

 WEL 8-godzinna norma mg/m3 łącznie - WEL 15-minutowa norma mg/m3 łącznie - 
 

 pył wdychany:  pył wdychany:  
 

 WEL 8-godzinna norma mg/m3 łącznie - WEL 15-minutowa norma mg/m3 łącznie - 
 

 pył wdychany:  pył wdychany:  
 

 
8.2. Kontrola narażenia  

  

8.2.1. Odpowiednie Należy zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. 
środki techniczne  

8.2.2. Środki ochrony Należy nosić odzież ochronną. 
osobistej  

Ochrona oczu/twarzy W przypadku rozprysków nosić: Zatwierdzone okulary ochronne. 

Ochrona skóry – Odporne chemicznie rękawice (PCV). 
Ochrona dłoni  
 
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 
9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 
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9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 
 

Wygląd Lepka ciecz.  

Kolor Różne kolory (złamana biel, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, żółty, łososiowy)  

Zapach Charakterystyczny  

pH 7-8  

Punkt topnienia Brak dostępnych danych  

Współczynnik podziału Brak dostępnych danych  

Temperatura samozapłonu Brak dostępnych danych  

Lepkość Brak dostępnych danych  

Właściwości wybuchowe Brak dostępnych danych  

Właściwości utleniające Brak dostępnych danych  

Gęstość względna Brak dostępnych danych  

Rozpuszczalność w tłuszczu Brak dostępnych danych  

Temperatura zamarzania -40 – -12  

Początkowa temperatura wrzenia Brak dostępnych danych  

Temperatura zapłonu Brak dostępnych danych  

Szybkość parowania Brak dostępnych danych  

Łatwopalność (ciało stałe, gaz) Brak dostępnych danych  

Ciśnienie pary Brak dostępnych danych  

Gęstość pary Brak dostępnych danych  

Rozpuszczalność Brak dostępnych danych  
   

9.2. Inne informacje   
   

   

Przewodność Brak dostępnych danych  

Napięcie powierzchniowe Brak dostępnych danych  

Ciężar właściwy Brak dostępnych danych  

Grupa gazowa Brak dostępnych danych  

Zawartość benzenu Brak dostępnych danych  

Zawartość ołowiu Brak dostępnych danych  

VOC (lotne związki Brak dostępnych danych  
organiczne)   

 
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 
10.1. Reaktywność 
 

Brak dostępnych danych.  
10.2. Stabilność chemiczna 
 

Stabilny w normalnych warunkach.  
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
 

Brak dostępnych danych.  
10.4. Warunki, których należy unikać 
 

Brak dostępnych danych.  
10.5. Materiały niezgodne 
 

Brak dostępnych danych.  
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
 

Spalanie wytwarza drażniące, toksyczne i gryzące opary. 
 
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  

Toksyczność ostra Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie oczu. 
 
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
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12.2. Trwałość i rozkład 
 

Brak danych dotyczących tego produktu.  
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
 
 

Brak danych dotyczących tego produktu.  
Współczynnik podziału 
 
              Brak danych dotyczących tego produktu. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
 

Brak danych dotyczących tego produktu.  
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 

Brak danych dotyczących tego produktu.  
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
 

Brak danych dotyczących tego produktu. 
 
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 
Informacje ogólne 
 

Utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami lokalnymi i krajowymi.  
Metody utylizacji 
 

Należy skontaktować się z licencjonowaną firmą utylizacji odpadów.  
Utylizacja opakowania 
 

Pojemników NIE używać ponownie. Puste pojemniki można przekazać do utylizacji lub 
przetworzenia.  

Informacje dodatkowe 
 

W przypadku utylizacji w ramach WE, należy zastosować odpowiedni kod, zgodnie z 

Europejskim Katalogiem Odpadów (EWC). 
 
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 
14.1. Numer UN 
 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
14.4. Grupa pakowania 
 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
14.5. Zagrożenia dla środowiska 
 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.  
-. 

 
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 
15.1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla substancji lub mieszaniny 
 
Rozporządzenia ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,  
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15.1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla substancji lub mieszaniny 
 

Rozporządzenie dot. 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. 
ROZPORZĄDZNEIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 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 rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji nr: 

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.  
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 

Brak danych dotyczących tego produktu. 
 
SEKCJA 16: Inne informacje 
 
Inne informacje  
Tekst zwrotów ryzyka w R21/22 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. 
Sekcji 3 R22 – Działa szkodliwie po połknięciu. 

 R37/38 – Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. 
 R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
 R50 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Tekst zwrotów wskazujących 
rodzaj zagrożenia w Toksyczność ostra 4: H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. 
Sekcji 3 STOT RE 2: H373 – Może powodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego 

lub powtarzanego narażenia 
 Toksyczność ostra 4: H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
 Podrażn. skóry 2: H315 - Działa drażniąco na skórę. 
 Uszkodz. oczu 1: H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
 STOT SE 3: H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
 Ostra toks. w wodzie 1: H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Informacje dodatkowe   
  

 Informacje przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej służą 
wyłącznie jako wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i składowania produktu oraz 
obchodzenia się z nim. Powyższe informacje są poprawne według naszej najlepszej wiedzy i 
wiary w dniu publikacji, jednakże nie gwarantujemy ich dokładności. Informacje te odnoszą się 
tylko do określonych, wskazanych materiałów i mogą nie być prawidłowe dla tych materiałów 
użytych w połączeniu z innymi materiałami lub w innych procesach. 
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