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Pattex Butapren

KC Numer :  578399
V001.0

Aktualizacja: 21.07.2016
Data druku: 21.07.2016

Zast puje wersje z: -

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja sp ki/przedsi biorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Pattex Butapren

Zawiera:
Aceton

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu:
klej kontaktowy

1.3. Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
Henkel Oberflächentechnik GmbH
40191 Düsseldorf

Germany

Tel.: +49 (211) 797-0
Nr faksu:  +49 (211) 798--4008

ua-productsafety.pl@henkel.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Henkel Polska Sp. z o. o.; +(48) 728 302 187 (24h) ; +48 41 37 10187 (7.00-15.00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro e

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP):
Ciecze palne kategoria 2
H225   Wysoce atwopalna ciecz i pary.
Dzia anie dra ni ce na oczy kategoria 2
H319   Dzia a dra ni co na oczy.
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe kategoria 3
H336   Mo e wywo ywa  uczucie senno ci lub zawroty g owy.
Narz dy docelowe:  O rodkowy uk ad nerwowy

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):

Piktogram okre laj cy rodzaj
zagro enia:
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Has o ostrzegawcze: Niebezpiecze stwo

Zwrot okre laj cy zagro enie: H225 Wysoce atwopalna ciecz i pary.
H319 Dzia a dra ni co na oczy.
H336 Mo e wywo ywa  uczucie senno ci lub zawroty g owy.

Informacje uzupe niaj ce EUH066 Powtarzaj ce si  nara enie mo e powodowa  wysuszanie lub p kanie skóry.

Zwrot okre laj cy rodki
ostro no ci:

P102 Chroni  przed dzie mi.
P101 W razie konieczno ci zasi gni cia porady lekarza nale y pokaza  pojemnik lub
etykiet .
P210 Przechowywa  z dala od róde  ciep a, gor cych powierzchni, róde  iskrzenia,
otwartego ognia i innych róde  zap onu. Nie pali .
P261 Unika  wdychania par.
P271 Stosowa  wy cznie na zewn trz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 Stosowa  r kawice ochronne/ ochron  oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostro nie p uka  wod
przez kilka minut. Wyj  soczewki kontaktowe, je eli s  i mo na je atwo usun . Nadal

uka .

2.3. Inne zagro enia
Zawarte w produkcie rozpuszczalniki ulatniaj  si  w czasie przerobu, a ich opary mog  tworzy  wybuchowe/ atwopalne
mieszaniny z powietrzem.
Kobiety  w ci y  absolutnie nie  powinny  wdycha , powinny unika  kontaktu ze skór
Nie spe nia kryteriów PBT (trwa a, wykazuj ca zdolno  do bioakumulacji, toksyczna) oraz vPvB (bardzo trwa a, wykazuj ca
bardzo du  zdolno  do bioakumulacji) wed ug za cznika XIII, rozporz dzenia REACH.

SEKCJA 3: Sk ad/informacja o sk adnikach

3.2. Mieszaniny

Ogólna charakterystyka chemiczna:
roztwór / rozpuszczalnik do kleju

Podstawowe sk adniki preparatu:
poliuretan
w mieszaninie organicznych rozpuszczalników

Informacje o sk adnikach wed ug Rozporz dzenia WE Nr 1272/2008:

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Numer WE
Nr rejestracyjny

REACH

Zawarto Klasyfikacja

Aceton
67-64-1

200-662-2
01-2119471330-49

 60-   80 % Flam. Liq. 2
H225

Eye Irrit. 2
H319

STOT SE 3
H336

Octan etylu
141-78-6

205-500-4
01-2119475103-46

 10-   20 % Flam. Liq. 2
H225

STOT SE 3
H336

Eye Irrit. 2
H319

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol

25973-55-1

247-384-8
01-2119955688-17

  0,1- <   1 % STOT RE 2;  Po kni cie
H373

Aquatic Chronic 4
H413

=====
Lista kandydacka do autoryzacji substancji

wzbudzaj cych szczególnie du e obawy
(SVHC) EU REACH

Pe ne brzmienie zwrotów H wymienione jest w sekcji 16 ' Inne informacje".
Substancje nie sklasyfikowane, dla których okre lono najwy sze dopuszczalne st enia w rodowisku pracy.



KC Numer: 578399
V001.0

Pattex Butapren Strona 3 z 15

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy

4.1. Opis rodków pierwszej pomocy

Wskazówki ogólne:
W przypadku dolegliwo ci zdrowotnych skonsultowa  si  z lekarzem.

Przedostanie si  do dróg oddechowych:
Zapewni  poszkodowanemu oddychanie wie ym powietrzem, w przypadku utrzymywania si  dolegliwo ci skonsultowa  si  z
lekarzem.

Kontakt ze skór :
Przep uka  pod  bie  wod  z mydlem. Zastosowa  krem piel gnacyjny.  ci gn  zabrudzone  ubrania.

Kontakt z oczami
Natychmiast przep uka agodnym strumieniem wody lub roztworem do p ukania oczu (przez min. 5 minut). Je li oczy bol  w
dalszym ci gu (silne, bóle, wra liwo  na wiat o, upo ledzenie widzenia), p uka  w dalszym ci gu i uda  si  do lekarza lub
szpitala.

Po kni cie
Przep uka  jam  ustn , wypi  1-2 szklanki wody, skonsultowa  si  z lekarzem.

4.2. Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia
Dzia a dra ni co na oczy.

Wielokrotny kontakt mo e spowodowa  , e skóra stanie si  szorstka i pop kana.

Opary mog  powodowa  senno  i odurzenie.

4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym
Patrz sekcja: Opis rodków pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru

5.1. rodki ga nicze
Odpowiednie rodki ga nicze:
dwutlenek  w gla, piana, proszek, rozpylony strumie  wody pod ci nieniem

rodki ga nicze, które nie mog  by  u ywane ze wzgl dów bezpiecze stwa:
strumie  wody pod wysokim ci nieniem

5.2. Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin
Podczas po aru wyzwalaj   si  tlenki w gla(CO) i dwutlenki w gla ( CO2)
5.3. Informacje dla stra y po arnej
Stosowa  aparaty oddechowe z niezale nym obiegiem powietrza.
Stosowa  indywidualne wyposa enie ochronne.

Dodatkowe wskazówki:
Zagro one pojemniki ch odzi  wod  rozpylon .

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska

6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, sprz t ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowa rodki ochrony indywidualnej.
Zapewni  nale yt  wentylacj .
Trzyma  z daleka od ród a ognia
Unika  po lizgni cia si  na rozlanym produkcie.

6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska
Nie dopu ci  do przedostania si  do kanalizacji / wód powierzchniowych / gruntowych.
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6.3. Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania ska enia
Zebra  przy u yciu materia u wi cego ciecz (np. piasku, torfu, m czki drzewnej).
Zabrudzony materia  usuwa  jako odpad, post powa  zgodnie z sekcj  13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz: sekcja 8.

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania
Dobrze wietrzy  miejsce pracy. Unika  otwartego ognia, powstawania iskier i róde  zap onu. Wy czy  urz dzenia
elektryczne. Nie pali , nie spawa . Nie wyrzuca  resztek do cieków.
Równie  w s siednich pomieszczeniach unika  jakichkolwiek róde  zap onu, np. ognia w kuchniach i piecach. W
odpowiedniej chwili wy czy  urz dzenia elektryczne, takie jak grzejniki promiennikowe, p yty grzejne, piece akumulacyjne
itd., tak by po rozpocz ciu pracy by y one zimne. Unika  jakiegokolwiek powstawania iskier, równie  z elektrycznych
prze czników i aparatów.
Unika  kontaktu z oczami i skór .

Zasady higieny:
Przed przerwami w pracy i po jej zako czeniu umy  r ce.
Nie je , nie pi  i nie pali  w czasie pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych niezgodno ci
Pojemniki przechowywa  szczelnie zamkni te.
Pojemniki przechowywa  w odpowiednio wentylowanym miejscu.
Sk adowa  w miejscu nie nara onym na dzia anie ciep a.
Bezwzgl dnie unika  temperatur poni ej + 5 °C i powy ej + 60 °C.
Sk adowa  oddzielnie od artyku ów spo ywczych.
Urz dzenia do przechowywania i transportu musz  mie  odpowiednie uziemienie.
Nie  przechowywa   razem z  jedzeniem  ani  adnymi  produktami  konsumpcyjnymi  (kawa,  herbata,  tyto ,  itd.).

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe
klej kontaktowy

SEKCJA 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ce kontroli

LIMITY NARA ENIA

Dotyczy
Polska

Klasyfikacja [Substancja wg
obowi zuj cej regulacji prawnej]

ppm mg/m3 Typ warto ci mierzonej  Kategoria dla nara enia
krótkotrwa ego/ Uwagi

Podstawy prawne

Aceton
67-64-1
[ACETON]

500 1.210 rednia Wa ona Czasu Wskazuj cy ECTLV

Aceton
67-64-1
[Aceton]

600 Najwy sze dopuszczalne
st enie (NDS)

POL MAC

Aceton
67-64-1
[Aceton]

1.800 Limit Nara enia
Krótkotrwa y

POL MAC

Octan etylu
141-78-6
[Octan etylu]

734 Najwy sze dopuszczalne
st enie (NDS)

POL MAC

Octan etylu
141-78-6
[Octan etylu]

1.468 Limit Nara enia
Krótkotrwa y

POL MAC
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Nazwa z listy Elementy
(przedzia y)
rodowiska

Czas
ekspozycji

Warto Uwagi

mg/l ppm mg/kg inne
Aceton
67-64-1

woda
(okresowo
zwalniana)

21 mg/L

Aceton
67-64-1

Zak ad
oczyszczania
cieków

100 mg/L

Aceton
67-64-1

osad 30,4 mg/kg

Aceton
67-64-1

osad (w wodzie
morskiej)

3,04 mg/kg

Aceton
67-64-1

Gleba 29,5 mg/kg

Aceton
67-64-1

woda ( wie a
woda)

10,6 mg/L

Aceton
67-64-1

woda (morska) 1,06 mg/L

Octan etylu
141-78-6

woda ( wie a
woda)

0,26 mg/L

Octan etylu
141-78-6

woda (morska) 0,026 mg/L

Octan etylu
141-78-6

woda
(okresowo
zwalniana)

1,65 mg/L

Octan etylu
141-78-6

Zak ad
oczyszczania
cieków

650 mg/L

Octan etylu
141-78-6

osad 1,25 mg/kg

Octan etylu
141-78-6

osad (w wodzie
morskiej)

0,125
mg/kg

Octan etylu
141-78-6

doustnie 200 mg/kg
food

Octan etylu
141-78-6

Gleba 0,24 mg/kg

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

woda ( wie a
woda)

0,01 mg/L

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

woda (morska) 0,001 mg/L

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

Zak ad
oczyszczania
cieków

1 mg/L

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

woda
(okresowo
zwalniana)

0,1 mg/L

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

Gleba 90 mg/kg

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

osad 451 mg/kg

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

osad (w wodzie
morskiej)

45,1 mg/kg

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

doustnie 13,2 mg/kg
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nazwa z listy Obszar
zastosowa

Drogi
nara enia

Efekt zdrowotny Czas
ekspozycji

Warto Uwagi

Aceton
67-64-1

Pracownicy Wdychanie ostra/krótkotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

2420 mg/m3

Aceton
67-64-1

Pracownicy skórny ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

186 mg/kg
m.c./dziennie

Aceton
67-64-1

Pracownicy Wdychanie ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

1210 mg/m3

Aceton
67-64-1

populacja
ogólna

skórny ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

62 mg/kg
m.c./dziennie

Aceton
67-64-1

populacja
ogólna

Wdychanie ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

200 mg/m3

Aceton
67-64-1

populacja
ogólna

doustnie d ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

62 mg/kg
m.c./dziennie

Octan etylu
141-78-6

Pracownicy Wdychanie ostra/krótkotrwa e
nara enie- ogólne
efekty

1468 mg/m3

Octan etylu
141-78-6

Pracownicy Wdychanie ostra/krótkotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

1468 mg/m3

Octan etylu
141-78-6

Pracownicy skórny ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

63 mg/kg

Octan etylu
141-78-6

Pracownicy Wdychanie ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

734 mg/m3

Octan etylu
141-78-6

Pracownicy Wdychanie ugotrwa e
nara enie- ogólne
efekty

734 mg/m3

Octan etylu
141-78-6

populacja
ogólna

Wdychanie ostra/krótkotrwa e
nara enie- ogólne
efekty

734 mg/m3

Octan etylu
141-78-6

populacja
ogólna

Wdychanie ostra/krótkotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

734 mg/m3

Octan etylu
141-78-6

populacja
ogólna

skórny ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

37 mg/kg

Octan etylu
141-78-6

populacja
ogólna

Wdychanie ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

367 mg/m3

Octan etylu
141-78-6

populacja
ogólna

doustnie d ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

4,5 mg/kg

Octan etylu
141-78-6

populacja
ogólna

Wdychanie ugotrwa e
nara enie- ogólne
efekty

367 mg/m3

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

Pracownicy skórny ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

0,3 mg/kg
m.c./dziennie

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

Pracownicy Wdychanie ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

0,7 mg/m3

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

populacja
ogólna

skórny ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

0,14 mg/kg
m.c./dziennie

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol
25973-55-1

populacja
ogólna

Wdychanie ugotrwa e
nara enie-
miejscowe efekty

0,17 mg/m3

Wska nik ekspozycji biologicznej:
brak

8.2. Kontrola nara enia:
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Ochrona dróg oddechowych:
ywanie  tego produktu jest mo liwe tylko w intensywnie przewietrzonym  pomieszczeniu pracy .Je li intensywne

przewietrzenie nie jest mo liwe, nale y  nosi   maske ochronn  niezale   od powietrza otoczenia.

Ochrona r k:
ywa  r kawic  ochronnych wykonanych z kauczuku nitrylowego (grubo  warstwy wg PN-EN 374 >= 0,1 mm, Czas przebicia

< 30s).R kawice ochronne nale y zawsze sprawdzi  pod wzgl dem przydatno ci dla konkretnego miejsca pracy oraz wymienia
natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów zu ycia. Specjalistyczne r kawice dost pne w aptekach i sklepach
chemicznych.
W przypadku d uzszego kontaktu z preparatem stosowa  r kawice ochronne wykonane z  chloroprenu, zgodnie z norm  EN 374.
czas wykonania: >10 minut
Grubo  materia u > 0,6 mm
Przy d szym i powtarzaj cym si  kontakcie z produktem zauwa a si  fakt, e czas przenikania w praktyce powinnien by
krótszy, tak jak podaje  Norma Europejska  EN 374. R kawiczki ochronne powinny by  dostosowane do warunków pracy (np.
do mechanicznej  i termicznej wytrzyma ci,wytrzyma ci  na produkt i na rodki antyelektrostatyczne itd.). Przy pierwszymm
zu yciu/ zniszczeniu si  r kawiczki nale y natychmiast j  zmieni . Nale y bra   pod uwag  informacje producenta  r kawiczek.
Proponujemy wspó pracowa  z producentem r kawiczek aby u   odpowiedni plan piel gnacji r k stosownej do
zapotrzebowa  zak adowych.

Ochrona oczu:
Na wypadek rozpry ni cia preparatu zak ada  okulary ochronne.

Ochrona skóry:
ciwa odzie  ochronna

SEKCJA 9: W a ciwo ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych
Posta  ciecz

klarowny/a
bezbarwny/a/e,
klarowny/
przejrzysty

Zapach  zapach
rozpuszczalnika

Próg zapachu  dane nieznane / nie dotyczy

pH  dane nieznane / nie dotyczy
Pocz tkowa temperatura wrzenia  dane nieznane / nie dotyczy
Temperatura zap onu  -22 °C (-7.6 °F)
Temperatura rozk adu  dane nieznane / nie dotyczy
Pr no  par  dane nieznane / nie dotyczy

sto
(20 °C (68 °F))

 0,87 g/cm3

sto  nasypowa  dane nieznane / nie dotyczy
Lepko

(; 20 °C (68 °F))
 3.000 - 3.500 mpa.s

Lepko  (kinematyczna)  dane nieznane / nie dotyczy
ciwo ci wybuchowe  dane nieznane / nie dotyczy

Rozpuszczalno  jako ciowa
(20 °C (68 °F); Rozp.: Woda)

 mieszalny

Temperatura krzepni cia  dane nieznane / nie dotyczy
Temperatura topnienia  dane nieznane / nie dotyczy
Palno  dane nieznane / nie dotyczy
Temperatura samozap onu  dane nieznane / nie dotyczy
Granica wybuchowo ci

dolna
górna

2,0 %(V)
14,3 %(V)

Wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda  dane nieznane / nie dotyczy
Szybko  parowania  dane nieznane / nie dotyczy

sto  par  dane nieznane / nie dotyczy
ciwo ci utleniaj ce  dane nieznane / nie dotyczy

9.2. Inne informacje
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dane nieznane / nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilno i reaktywno

10.1. Reaktywno
Wchodzi w reakcje ze rodkami utleniaj cymi.

10.2. Stabilno  chemiczna
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji
patrz: sekcja Reaktywno

10.4. Warunki, których nale y unika
Brak, je li produkt jest stosowany i przechowywany wed ug zalece .

10.5. Materia y niezgodne
patrz: podsekcja Reaktywno .

10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu
Dra ni ce organiczne pary

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych

Ogólne informacje na temat toksykologii:
Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie dost pnych informacji, dla poszczególnych sk adników, okre lonych w kryteriach
klasyfikacji dla mieszanin dla ka dej grupy zagro , b  ró nicowanych w Aneksie I Rozporz dzenia (WE) NR 1272/2008.
Stosowne informacje ekologiczne i o wp ywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 s  nast puj ce.

Nara enie jednorazowe STOT:
Mo e wywo ywa  uczucie senno ci lub zawroty g owy.

Toksyczno  ostra inhalacyjna:
Toksyczno  produktu polega na jego narkotycznym dzia aniu po zainhalowaniu  oparów do dróg oddechowych.
W przypadku d szej lub powtarzaj cej si  ekspozycji nie mo na wykluczy  szkód na zdrowiu.

Podra nienie skóry:
Wielokrotny kontakt mo e spowodowa  , e skóra stanie si  szorstka i pop kana.

Dzia anie na oczy:
Dzia a silnie dra ni co na oczy.

Toksyczno  ostra drog  pokarmow :

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Rodzaj
wielko ci

Warto Droga
nara enia

Czas
ekspozy-
cji

Organizm
testowy

Metoda bada

Aceton
67-64-1

LD50 5.800 mg/kg oral szczur

Octan etylu
141-78-6

LD50 6.100 mg/kg oral szczur

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-
4,6-ditertpentylofenol
25973-55-1

LD50 > 7,750 mg/kg oral szczur OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

Toksyczno  ostra drog  oddechow :

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Rodzaj
wielko ci

Warto Droga
nara enia

Czas
ekspozy-
cji

Organizm
testowy

Metoda bada

Aceton
67-64-1

LC50 76 mg/l 4 h szczur

Octan etylu
141-78-6

LC50 200 mg/l 1 h szczur
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Toksyczno  ostra przez skór

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Rodzaj
wielko ci

Warto Droga
nara enia

Czas
ekspozy-
cji

Organizm
testowy

Metoda bada

Aceton
67-64-1

LD50 > 15.688 mg/kg skórna królik Draize test

Octan etylu
141-78-6

LD50 > 20.000 mg/kg skórna królik Draize test

Dzia anie ce/dra ni ce na skór :

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik Czas
ekspozy-
cji

Organizm
testowy

Metoda bada

Aceton
67-64-1

nie dra ni cy winka
morska

Octan etylu
141-78-6

lekko dra ni cy 24 h królik OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy:

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik Czas
ekspozy-
cji

Organizm
testowy

Metoda bada

Aceton
67-64-1

dra ni cy królik OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Octan etylu
141-78-6

lekko dra ni cy królik OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór :

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik Typ testu Organizm
testowy

Metoda bada

Aceton
67-64-1

nie powoduje uczule test na
wince

morskiej

winka
morska

Octan etylu
141-78-6

nie powoduje uczule test na
wince

morskiej

winka
morska

Metoda OECD 406 (Dzia anie
uczulaj ce na skór )

Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze:

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik Typ bada /droga
podania

Aktywacja
metaboliczna/czas
ekspozycji

Organizm
testowy

Metoda bada

Aceton
67-64-1

negatywny Test rewersji
mutacji
bakteryjnych  (np.
test Amesa

z i bez OECD 471 (Reversja mutacji
bakteeryjnych)

negatywny test abberacji
chromosomowej
ssaków, in vitro

z i bez OECD Guideline 473 (In vitro
Mammalian Chromosome
Aberration Test)

negatywny oznaczanie mutacji
genów komórek
ssaków

without OECD Guideline 476 (In vitro
Mammalian Cell Gene
Mutation Test)

Aceton
67-64-1

negatywny doustnie: woda
pitna

mysz

Octan etylu
141-78-6

negatywny Test rewersji
mutacji
bakteryjnych  (np.
test Amesa

z i bez OECD 471 (Reversja mutacji
bakteeryjnych)

negatywny test abberacji
chromosomowej
ssaków, in vitro

z i bez OECD Guideline 473 (In vitro
Mammalian Chromosome
Aberration Test)

Octan etylu
141-78-6

negatywny droga pokarmowa
zg bnikiem

chomik chi ski OECD Guideline 474
(Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
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Rakotwórczo :

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik Organizm
testowy

Sex Czas ekspozy-
cjiFrequency
of treatment

Droga
nara enia

Metoda bada

Aceton
67-64-1

nierakotwórczy mysz ski 424 d
3 times per
week

skórny

Szkodliwe dzia anie na rozrodczo :

Substancje
niebezpieczne
Nr CAS

Wynik/klasyfikacja Organizm
testowy

Czas
ekspozy-cji

Organizm
testowy

Metoda bada

Octan etylu
141-78-6

NOAEL P = 1.500 mg/kg pozosta e
inhalacyjnie:
pary

94 d szczur inne poradniki

Toksyczno  dla dawki powtarzalnej

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik Droga
nara enia

Czas
nara enia/cz stotliw

 nara enia

Organizm
testowy

Metoda bada

Aceton
67-64-1

NOAEL=900
mg/kg

doustnie:
woda pitna

13 wdaily szczur OECD 408 (Toksyczno   u
gryzoni drog  pokarmow
przy dawce powtarzanej przez
90 dni.)

Octan etylu
141-78-6

NOAEL=900
mg/kg

droga
pokarmowa
zg bnikiem

90 ddaily szczur EPA OTS 795.2600
(Subchronic Oral Toxicity
Test)

Octan etylu
141-78-6

NOAEL=1,28 mg/l Inhalacja 94 dcontinuous szczur EPA OTS 798.2450 (90-Day
Inhalation Toxicity)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ogólne informacje na temat ekologii:
Nie dopu ci  do dostania si  do cieków,  ziemi albo do wód.
Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie dost pnych informacji, dla poszczególnych sk adników, okre lonych w kryteriach
klasyfikacji dla mieszanin dla ka dej grupy zagro , b  ró nicowanych w Aneksie I Rozporz dzenia (WE) NR 1272/2008.
Stosowne informacje ekologiczne i o wp ywie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 s  nast puj ce.
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12.1. Toksyczno

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Rodzaj
wielko ci

Warto informacje o
toksyczno ci

ostrej

Czas
ekspozy-

cji

Organizm testowy Metoda bada

Aceton
67-64-1

LC50 8.120 mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)

Aceton
67-64-1

EC50 8.800 mg/l Daphnia 48 h Daphnia pulex OECD  202
(Daphnia sp., test

ostrej toksyczno ci
- unieruchomienia )

Aceton
67-64-1

NOEC 530 mg/l Algae 8 days Microcystis aeruginosa DIN 38412-09

Aceton
67-64-1

EC10 1.000 mg/l Bacteria 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, part 27
(Bacterial oxygen
consumption test)

Aceton
67-64-1

NOEC 2.212 mg/l chronic
Daphnia

28 days Daphnia magna OECD 211
(Daphnia magna,

Reproduction Test)
Octan etylu

141-78-6
LC50 270 mg/l Fish 48 h Leuciscus idus melanotus DIN 38412-15

Octan etylu
141-78-6

EC50 164 mg/l Daphnia 48 h Daphnia cucullata OECD  202
(Daphnia sp., test

ostrej toksyczno ci
- unieruchomienia )

Octan etylu
141-78-6

EC50 > 2.000 mg/l Algae 96 h Selenastrum capricornutum
(new name: Pseudokirchnerella

subcapitata)

OECD  201 (Algi,
test inhibitowania

wzrostu)
NOEC 2.000 mg/l Algae 96 h Selenastrum capricornutum

(new name: Pseudokirchnerella
subcapitata)

OECD  201 (Algi,
test inhibitowania

wzrostu)
Octan etylu
141-78-6

EC10 2.900 mg/l Bacteria 18 h

Octan etylu
141-78-6

NOEC 2,4 mg/l chronic
Daphnia

21 days Daphnia magna OECD 211
(Daphnia magna,

Reproduction Test)
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-

ditertpentylofenol
25973-55-1

EC0 > 100 mg/l Bacteria 3 h OECD Guideline
209 (Activated

Sludge, Respiration
Inhibition Test)

12.2. Trwa  i zdolno  do rozk adu

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

Wynik Droga nara enia Degradowalno Metoda bada

Aceton
67-64-1

biologicznie atwo
rozk adaj cy si

tlenowy 81 - 92 % EU nr C.4-E (Oznaczanie “ atwej”
rozk adalno ci biologicznej testem
zamkni tej butli

Octan etylu
141-78-6

biologicznie atwo
rozk adaj cy si

tlenowy 100 % OECD 301 D ( atwa
rozk adaslno  biologiczna – test
zamkni tej butli)

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol

25973-55-1

tlenowy 2 - 8 % OECD Guideline 301 B (Ready
Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

12.3. Zdolno  do bioakumulacji / 12.4. Mobilno  w glebie

Niebezpieczne sk adniki
Nr CAS

LogKow Wspó czynnik
biokoncentracji

(BCF)

Czas
ekspozy-cji

Organizm testowy temperatura Metoda bada

Aceton
67-64-1

-0,24 OECD 107 ( (wspó czynnik
podzia u: n-octanol / water,
metoda wstrz sanej kolby)

Octan etylu
141-78-6

0,6 OECD 107 ( (wspó czynnik
podzia u: n-octanol / water,
metoda wstrz sanej kolby)

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylofenol

25973-55-1

4.790 Ryby OECD Guideline 305 E
(Bioaccumulation: Flow-

through Fish Test)
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-

ditertpentylofenol
25973-55-1

> 6,5 23 °C OECD Guideline 117
(Partition Coefficient (n-
octanol / water), HPLC

Method)
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12.5. Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB

Niebezpieczne sk adniki
nr CAS

PBT/vPvB

Aceton
67-64-1

nie spe nia kryteriów  PBT oraz vPvB wed ug za cznika XIII.

Octan etylu
141-78-6

nie spe nia kryteriów  PBT oraz vPvB wed ug za cznika XIII.

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylofenol
25973-55-1

Spe nia kryteriów  PBT oraz vPvB wed ug za cznika XIII.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania

dane nieznane

SEKCJA 13: Post powanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Usuwanie produktu:
Utylizacja odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Usuwanie opakowania:
Tylko opró nione z resztek opakowanie przekazywa  do ponownego wykorzystania.

Kod odpadu
08 04 09 Odpadowe kleje i szczeliwa zawieraj ce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
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SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu

14.1. Nr ONZ

ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
IMDG 1133
IATA 1133

14.2. Prawid owa nazwa przewozowa UN

ADR KLEJE
RID KLEJE
ADN KLEJE
IMDG ADHESIVES
IATA Adhesives

14.3. Klasa(-y) zagro enia w transporcie

ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3

14.4. Grupa opakowaniowa

ADR II
RID II
ADN II
IMDG II
IATA II

14.5. Zagro enia dla rodowiska

ADR nie dotyczy
RID nie dotyczy
ADN nie dotyczy
IMDG nie dotyczy
IATA nie dotyczy

14.6. Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników

ADR Przepis specjalny 640D
kod ogranicze  przewozu przez tunele: (D/E)

RID Przepis specjalny 640D
ADN Przepis specjalny 640D
IMDG nie dotyczy
IATA nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Zawarto  LZO

(CH)
83,3 %

15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego
Ocena bezpiecze stwa chemicznego nie by a dokonana.
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Regulacje krajowe/Informacje (Polska):

Uwagi Rozporz dzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych
ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH), z pó niejszymi zmianami
Rozporz dzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
dostosowuj ce do post pu naukowo-technicznego 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.
Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosownych ogranicze  w zakresie
chemikaliów (REACH).
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.
POL MAC:  Rozporz dzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w
rodowisku pracy

(Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami z 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz.
817)).
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SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu znajduje si  w sekcji 2 karty charakterystyki. Pe ne brzmienie zwrotów R i H   u ytych w karcie
charakterystyki  jest nast puj ce:

H225 Wysoce atwopalna ciecz i pary.
H319 Dzia a dra ni co na oczy.
H336 Mo e wywo ywa  uczucie senno ci lub zawroty g owy.
H373 Mo e powodowa  uszkodzenie narz dów poprzez d ugotrwa e lub nara enie powtarzane.
H413 Mo e powodowa  d ugotrwa e szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Inne informacje:
Dane opieraj  si  na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnosz  si  do produktu w stanie dostawy. Maj  one za zadanie opisanie
naszych produktów pod k tem wymogów bezpiecze stwa i nie maj  tym samym za zadanie zapewnienie okre lonych cech.

Elementy oznakowania (DPD):

F - Produkt wysoce
atwopalny

 Xi - Dra ni cy

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia (zwroty R):
R11 Produkt wysoce atwopalny.
R36 Dzia a dra ni co na oczy.
R66 Powtarzaj ce si  nara enie mo e powodowa  wysuszanie lub p kanie skóry.
R67 Pary mog  wywo ywa  uczucie senno ci i zawroty g owy.

Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania (zwroty S)::
S2 Chroni  przed dzie mi.
S9 Przechowywa  pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
S16 Nie przechowywa  w pobli u róde  zap onu - nie pali  tytoniu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza.
S37 Nosi  odpowiednie r kawice ochronne.
S46 W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka  opakowanie lub etykiet .

Istotne zmiany w karcie charakterystyki s  oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w tre ci tego dokumentu.
Zmieniony tekst jest wy wietlany w innym kolorze w zacienionym polu.


