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Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa 
 
1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: REM-LACK BIS AEROZOL  
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Preparat w postaci aerozolu przeznaczony do zmywania starych powłok malarskich, do zastosowań profesjonalnych 
oraz przez wszystkich konsumentów. 
 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki 
LAK Eryk Jerzak 
PL01-406 Warszawa, ul. Bielskiego 4 m. 14 
tel. +48 501 338 733 
eryk.jerzak@vp.pl 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego     
+48 501 338 733 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 
 
Sekcja 2. Identyfikacja zagro żeń 
 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie 1907/2006 mieszanina została sklasyfikowana jako stwarzająca 
zagrożenie. 
Flam. Aerosol 1, H222; H229 
 
Klasyfikacja zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.12 poz.1018) oraz dyrektywie 
1999/45/WE (wraz z późniejszymi zmianami): F+; R12. 
 
2.2 Elementy oznakowania 
 

 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

H222 
H229 
 
P102 
P210 
 
P211 
P251 
P410+P412 

Skrajnie łatwopalny aerozol. 
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem 
 
Chronić przed dziećmi. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. 
Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. 
Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
przekraczającej 50 °C/ 122 °F. 

 
2.3. Inne zagro żenia 
Substancje występujące w preparacie nie zostały zaklasyfikowane jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i 
toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). 
 
Wyrób aerozolowy powinien być wytworzony i oznakowany tak, aby był on zgodny z wymaganiami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów 
aerozolowych (Dz.U.2009.188.1460) z uwzględnieniem zmian ujętych w Rozporządzeniu z dnia 10 marca 2014 r. 
(Dz.U.2014.345). 
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Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach  
 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 
 
3.2 Mieszaniny 
Wyrób aerozolowy, stanowi mieszaninę rozpuszczalników z substancjami uszlachetniającymi oraz propelentu. 
Mieszanina zawiera w stężeniach przekraczających wartości graniczne, następujące substancje klasyfikowane jako 
stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska : 
 

Dyrektywa 67/548/EWG Rozporządzenie 
1207/2008 

 
Nazwa substancji 
 

 
Identyfikator substancji 

Symbol 
zagrożenia 

Zwroty R Klasa 
zagrożenia: 

Zwroty H: 

1,3- dioksolan Zawartość: 40 - 50% 
Nr indeksowy: 605-017-00-2 
Nr rejestracji: brak*) 
CAS#  646-06-0 
WE#    211-463-5 

F R11 Flam. Liq. 2 H225 

propan Zawartość: 20 - 25% 
Nr indeksowy: 601-003-00-5 
Nr rejestracji: brak*) 
CAS#  74-98-6 
WE#   200-827-9 

F+ R12 Flam. Gas 1 
Press. Gas 

H220 

dimetoksymetan Zawartość: 10 - 20% 
Nr indeksowy: brak klasyfikacji 
zharmonizowanej 
Nr rejestracji: brak*) 
CAS# 109-87-5 
WE#   203-714-2 

F R11 Flam. Liq. 2 H225 

izobutan Zawartość: 5-10% 
Nr indeksowy: 601-004-00-0 
Nr rejestracji: brak*) 
CAS# 75-28-5 
WE#   200-857-2 

F+ R12 Flam. Gas 1 
Press. Gas 

H220 

eter dimetylowy Zawartość: 0-7% 
Nr indeksowy: 603-019-00-8 
Nr rejestracji: brak*) 
CAS# 115-10-6 
WE#   204-065-8 

F+ R12 Flam. Gas 1 
Press. Gas 

H220 

*) dla substancji brak numeru rejestracji z uwagi na to, iż jej zastosowanie jest zwolnione z obowiązku rejestracji 
zgodnie z art. 2  Rozporządzenia WE nr 1907/2006 (REACH) lub ze względu na wolumin obrotu rejestracja 
przewidziana jest w terminie późniejszym. 
Dla następujących substancji wchodzących w skład mieszaniny określono krajowe najwyższe dopuszczalne stężenia w 
środowisku pracy: 
1,3-Dioksolan         [646-06-0]  
Propan          [74-98-6]  
Dimetoksymetan (metylal)       [109-87-5]  
Eter dimetylowy        [115-10-6] 
Dalsze informacje w sekcji 8. 
 
Pełna treść zwrotów określających klasyfikację, rodzaj zagrożenia oraz zwroty R i H została umieszczona w sekcji 16 
niniejszej karty charakterystyki. 
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Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy  
 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Wskazówki ogólne: W przypadku narażenia na działanie preparatu, jak najszybciej przerwać ekspozycję. Zdjąć 
zanieczyszczone ubranie, opróżnić jamę ustną, jeżeli nie występują niepokojące objawy nie jest wymagana 
natychmiastowa pomoc medyczna. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć 
poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu, etykietę lub kartę charakterystyki. 
Przy nara żeniu inhalacyjnym: Wyjść natychmiast na świeże powietrze. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się 
podrażnienia dróg oddechowych lub innych objawów szkodliwego działania, takich jak trudności w oddychaniu, 
skorzystać z pomocy lekarskiej. 
W przypadku kontaktu ze skór ą: Jak najszybciej przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem lub innymi środkami do 
mycia, a następnie spłukać wodą. Zdjąć zabrudzoną odzież. W przypadku wystąpienia podrażnień bądź odmrożeń 
wskazana konsultacja z lekarzem. 
Pierwsza pomoc przy ska żeniu oczu: Przemyć oczy dużą ilością czystej wody, przytrzymując odchylone powieki 
przynajmniej 10-15 minut, unikać silnego strumienia wody, który może stworzyć ryzyko uszkodzenia rogówki. W 
przypadku wystąpienia podrażnień wskazana konsultacja z lekarzem okulistą. 
Uwaga! Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego 
płukania. 
Pierwsza pomoc przy przyj ęciu doustnym: W normalnych warunkach użytkowania nie przewiduje się możliwości 
narażenia drogą pokarmową. W przypadku incydentalnego narażenia wypłukać jamę ustną. W miarę możliwości podać 
dużą ilość wody do wypicia, można podać wodę z węglem aktywnym, jeżeli będzie to konieczne u osoby 
poszkodowanej można sprowokować wymioty, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. 
Uwaga! Płukanie ust i podanie wody możliwe jedynie w przypadku, jeżeli poszkodowany jest przytomny. 
 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia. 
Narażenie kontaktowe na działanie preparatu może prowadzi w pierwszym rzędzie do powstania podrażnień i 
wysuszania skóry. Objawy zatrucia pokarmowego to nudności, zawroty głowy, wymioty. 
Skażenia oczu może prowadzić do wystąpienia podrażnień. 
 
Składniki mieszaniny mogą wchłaniać się przez nieuszkodzoną skórę i tą drogą powodować wystąpienie objawów 
szkodliwego działania. Brak informacji o możliwości wystąpienia reakcji alergicznych. 
 
Opisane powyżej ostre objawy związane z narażeniem kontaktowym powinny mieć charakter przemijający, w 
przypadku gdy objawy nie ustępują należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 
 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania z 
poszkodowanym  
W przypadku krótkotrwałego narażenia na działanie preparatu, jeżeli nie występują niepokojące objawy nie jest 
wymagana natychmiastowa pomoc medyczna. 
Nie ma określonych specjalnych procedur postępowania medycznego w stosunku do substancji zawartych w 
preparacie. Stosować leczenie zachowawcze. 
 
Sekcja 5. Post ępowanie w przypadku po żaru  
 
Wymagania dotyczące zwalczania pożaru: 
W przypadku zauważenia pożaru należy postępować zgodnie z istniejącą w przedsiębiorstwie „Alarmową Instrukcją 
Pożarową”. W szczególności należy zawiadomić otoczenie o pożarze, podjąć odpowiednie działania w zależności od 
stopnia zagrożenia, w razie konieczności powiadomić Straż Pożarną, Jednostki Ratownictwa Chemicznego oraz 
Policję. 
 
5.1. Środki ga śnicze 
Pojemniki zawierające mieszaninę składników wysoce łatwopalnych, w przypadku ogrzania do wysokich temperatur 
występuje ryzyko eksplozji. 
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Właściwe środki gaśnicze: gaśnica śniegowa (CO2), piana gaśnicza, proszek gaśniczy ABC i BC, piasek, rozproszone 
prądy wodne.  
Niewłaściwe środki gaśnicze: ze względu na możliwość rozprzestrzenienia pożaru nie zaleca się stosowania silnego 
strumienia wody. Woda może okazać się nieefektywnym środkiem gaśniczym, jednak jej użycie jest konieczne do 
chłodzenia pojemników narażonych na bezpośrednie działanie płomieni, w celu zapobieżenia eksplozji. 
 
5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą 
W czasie pożaru mogą wydzielać się tlenki węgla oraz inne szkodliwe substancje. Należy unikać wdychania dymów i 
gazów powstających w czasie pożaru. Produkty rozkładu mogą być szkodliwe lub powodować nieprzewidziane reakcje 
alergiczne. W przypadku rozprzestrzenienia się pożaru na większą skalę konieczne zastosowanie odpowiedniego 
sprzętu ochrony dróg oddechowych. 
 
5.3. Informacje dla stra ży pożarnej 
Składniki mieszaniny tworzą z powietrzem wybuchowe mieszaniny. W zamkniętych pojemnikach narażonych na 
działanie płomieni może powstawać nadciśnienie prowadzące do eksplozji. Pojemniki, znajdujące się w pobliżu ognia 
należy przesunąć w bezpieczne miejsce lub chłodzić wodą. Przemieszczające się nad podłożem opary produktu mogą 
spowodować powrót płomienia do źródła zapłonu. 
Podczas prowadzenia akcji gaśniczej, strażacy powinni używać środków ochrony dróg oddechowych z niezależnym 
obiegiem powietrza i z wyposażeniem przeciwchemicznym. Odzież osób biorących udział w akcji gaśniczej powinna 
być żaroodporna. Nie dopuścić do przedostawania się ścieków z akcji gaśniczej do kanalizacji oraz wód gruntowych. 
 
Sekcja 6. Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
6.1.1. Informacje dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
W przypadku powstawania par i mgieł preparatu, unikać wdychania oraz kontaktu ze skórą, oczami. Zapewnić 
wzmożona wentylację pomieszczenia w którym doszło do niezamierzonego uwolnienia. Usunąć wszelkie możliwe 
źródła zapłonu. 
Środki kontroli ryzyka i sposób obchodzenia się z produktem opisany w sekcjach 7 i 8. 
6.1.2. Informacje dla osób udzielających pomocy 
Wskazanie stosowania typowego ubrania ochronnego, rękawice gumowe. W przypadku powstania mgieł lub oparów 
konieczne jest wyposażenie ratowników w maski z filtrem pochłaniającym pary organiczne. 
 
6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska 
Zabezpieczyć preparat przed przedostaniem się do kanalizacji. W przypadku rozprzestrzenienia się znacznych ilości 
preparatu, teren awarii zabezpieczyć w celu zminimalizowania skażenia gleby oraz wód powierzchniowych/gruntowych. 
W przypadku awarii o znacznych rozmiarach poinformować odpowiednie służby oraz okolicznych mieszkańców. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia  
6.3.1. Ze względu na ograniczone zastosowanie preparatu, istnieje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożeń dla środowiska na dużą skalę. W przypadku wystąpienia rozległych skażeń, skonsultować się z miejscową 
grupą ratownictwa chemicznego. Jeżeli produkt przedostał się do jezior, rzek lub kanalizacji, należy powiadomić 
odpowiednie władze lokalne zgodnie z miejscowymi przepisami. 
6.3.2. Pozostałości rozlanego produktu zbierać przy pomocy neutralnych, niepalnych środków sorpcyjnych (piasek, 
ziemia okrzemkowa) a następnie umieścić w zamykanym, oznakowanym metalowym pojemniku, zabrudzone miejsce 
zmyć dużą ilością wody z detergentem. 
Zanieczyszczone materiały używane w trakcie  oczyszczania skierować do utylizacji przez uprawnione podmioty. 
Zalecana utylizacja termiczna lub umieszczenia na odpowiednich składowiskach odpadów. 
6.3.3. Brak dodatkowych informacji związanych z usuwaniem zanieczyszczenia. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Środki kontroli ryzyka i sposób obchodzenia się z produktem opisane w sekcjach 7 i 8. Postępowanie z odpadami w 
sekcji 13. 
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Sekcja 7. Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  
 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania 
7.1.1. Unikać wdychania aerozolu tworzącego się podczas manipulowania preparatem. Usunąć wszystkie źródła 
otwartego ognia i zapłonu. Unikać iskier. Nie palić. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające 
powstawaniu elektryczności statycznej. Stosować w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Unikać 
bezpośredniego kontaktu z oczami oraz ze skórą. Stosować odzież ochronną. Wymagane rękawice oraz okulary 
ochronne. W czasie transportu i magazynowania unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz 
podwyższonych temperatur.  
7.1.2. Nie należy pić, jeść oraz palić podczas manipulowania preparatem. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemysłowej; ściśle przestrzegać 
opracowanych procedur postępowania; podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz.U.05.11.86); 
przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji dostarczonej przez producenta. 
 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodno ści 
Przechowywać we właściwie oznakowanych, oryginalnych opakowaniach, w krytych, suchych i wentylowanych 
pomieszczeniach z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych źródeł ciepła i zapłonu. Zalecana 
temperatura magazynowania poniżej 25ºC. 
 
7.3. Specyficzne zastosowanie(-a) ko ńcowe 
Preparat do zmywania starych powłok malarskich, do zastosowań profesjonalnych oraz przez wszystkich 
konsumentów. Sposób aplikacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w materiałach informacyjnych dostarczonych przez 
producenta lub dystrybutora. 
 
Sekcja 8. Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  
 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r (Dz.U.14.817) w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, oraz 
dyrektywami 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE na szczeblu unijnym, dla składników mieszaniny ustalono 
następujące normatywy higieniczne w miejscu pracy. 
 

Wartość/jednostka Nazwa substancji CAS# Stężenie w 
preparacie 

Normatyw 

krajowy unijny 

1,3-Dioksolan  [646-06-0]  40 - 50% NDS 
NDSCh 
NDSP 

10 mg/m3 

50 mg/m3 

-- 

brak 

brak 
brak 

Dimetoksymetan (metylal)  
 

[109-87-5]  10 - 20% NDS 
NDSCh 
NDSP 

1000 mg/m3 

3500 mg/m3 

-- 

brak 

brak 
brak 

Propan [74-98-6] 20 – 25% NDS 
NDSCh 
NDSP 

1800 mg/m3 

-- 
-- 

brak 

brak 
brak 

Eter dimetylowy [115-10-6] 0 – 7% NDS 
NDSCh 
NDSP 

1000 mg/m3 

-- 
-- 

brak 

brak 
brak 

 
Zalecane procedury monitoringu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U.11.33.166) wraz z późniejszymi zmianami. 
PN-EN 14042:2010P Powietrze na stanowiskach pracy -- Przewodnik wdrażania i stosowania procedur do oceny 
narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne 
PN-EN 482:2012E Narażenie na stanowiskach pracy -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur 
pomiarów czynników chemicznych 
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PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004P Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza 
w środowisku pracy i interpretacji wyników. 
PN-EN 689:2002P Powietrze na stanowiskach pracy – wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne 
przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
PN-90/Z-04015/09 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości 1,3-dioksolanu i 1,3,5-trioksanu. Oznaczanie 1,3-
dioksolanu i 1,3,5-trioksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki 
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z. 16, Dimetoksymetan – metoda oznaczania. 
PN-Z-04289:2001 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie dwumetoksymetanu na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej. 
PN-Z-04252-1:1998 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości składników gazu płynnego. Oznaczanie propanu 
i n-butanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. 
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s. 121–125 Eter dimetylowy – metoda oznaczania 
 
Dla substancji obecnych w preparacie nie ustalono biologicznych normatywów higienicznych. 
 
8.2. Kontrola nara żenia 
8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 
Zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniach zamkniętych. Zalecane są wentylacja ogólna i/lub wyciąg 
miejscowy w celu utrzymania stężenia substancji w powietrzu poniżej wartości dopuszczalnych stężeń. W przypadku 
gdy wentylacja nie jest wystarczająca aby utrzymać stężenia par poniżej dopuszczalnych wartości stosować 
odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem 
stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez 
pracownika oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej. W strefie zagrożonej wybuchem 
należy stosować odzież, rękawice i obuwie w wersji antyelektrostatycznej. 
8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 
posiadały właściwości ochronne i użytkowe adekwatne do warunków pracy oraz przewidywanego narażenia na czynniki 
szkodliwe. Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonać z 
uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności 
wykonywanych przez pracownika. Dobór środków można dokonać w oparciu o publikację „Środki ochrony 
indywidualnej” wydawanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. 
W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować ośrodki ochrony 
indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić 
odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie. 
Uwaga! Zalecany sprzęt ochronny podlega obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa CE. 
Ochrona oczu lub twarzy:  Wymagane okulary ochronne, zalecane okulary w oprawie dolegającej do twarzy lub ekran 
ochronny. Wymagania odnośnie środków ochrony oczu zawarte są w normie EN-166 
Ochrona skóry:  Zalecana typowa odzież ochronna i obuwie ochronne. Robocza odzież ochronna powinna być zgodna 
z normą EN 465, EN14605, EN340, dla obuwia norma EN-ISO 20345. Odzież i akcesoria  powinny być regularnie 
prane i konserwowane. 
Ochrona r ąk:  Wymagane stosowanie rękawic wykonanych z materiałów chemicznie odpornych w klasie odporności 
dostosowanej do przewidywanego czasu narażenia o jakości zgodnej z normą EN-PN 374:2005 lub równoważnych. 
Zalecane stosowanie rękawic nitrylowych lub innych o sprawdzonej odporności na rozpuszczalniki zawarte w  
mieszaninie. 
Ochrona dróg oddechowych:  Wymagana sprawna wentylacja ogólna. Stanowiska pracy gdzie występuje nadmierne 
stężenie oparów powinny być wyposażone w wentylację miejscową. W przypadku wykonywania czynności/operacji 
związanych z potencjalnym zagrożeniem związanym z narażeniem na działanie par preparatu stosować odpowiednie 
ochrony dróg oddechowych. W takich przypadkach zalecane stosowanie maski z pochłaniaczem par i gazów 
organicznych typu AX (kod koloru - brązowy) lub wielogazowym, lub odpowiedników zgodnych z normą EN140. 
Odpowiednie wymagania można znaleźć w normach: EN 14387, EN 136, EN 137, EN 138, EN 141, EN 143. 
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska 
Dla substancji występujących w mieszaninie brak wymogów odnośnie dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego. 
Brak podsumowania w odniesieniu środków kontroli ryzyka środowiskowego. Biorąc pod uwagę ograniczony zakres 
stosowania produktu, ryzyko spowodowania niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym  związane ze stosowaniem 
produktu jest niewielkie. 
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Sekcja 9. Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  
 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ściach fizycznych i chemicznych 
postać:     biała do jasnożółtej ciecz (postać handlowa - aerozol) 
zapach:     charakterystyczny, eteryczny 
próg wyczuwalności zapachu  brak danych 
pH (10% roztwór w 20oC):  nie dotyczy 
temperatura topn./krzepnięcia   brak danych 
Początkowa temperatura wrzenia początek ok. 42°C (dotyczy preparatu bez uwzgl ędnienia propelentu) 
i zakres temperatur wrzenia:  dla propelentu ok. -42°C 
temperatura zapłonu:   30°C (mieszanina), -82°C (pr opelent) 
szybkość parowania    nie określono 
palność:    łatwopalna ciecz, skrajnie łatwopalne gazy pędne (propelent) 
granice wybuchowości: z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe w szerokim zakresie stężeń 
- dolna %obj:    nie określono 
- górna %obj:     nie określono 
prężność par:    ok. 7700 hPa w temp.20°C (propelent) 
gęstość par:    >1 względem powietrza  
gęstość względna:   nie określono 
rozpuszczalność w wodzie:  preparat miesza się z wodą w sposób nieograniczony 
log Pow    : brak danych (mieszanina) 
temperatura samozapłonu  ok. 240°C (okre ślone dla mieszaniny bez propelentu) 
temperatura rozkładu   nie określono 
lepkość     brak danych 
właściwości wybuchowe  substancje wchodzące w skład preparatu nie posiadają grup funkcyjnych  
właściwości utleniające    mogących odpowiadać za właściwości wybuchowe bądź utleniające 
 
9.2. Inne informacje 
brak dodatkowych informacji 
 
Sekcja 10. Stabilno ść i reaktywno ść 
 
10.1. Reaktywno ść 
 W normalnych warunkach przechowywania i stosowania mieszanina nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.  
 
10.2. Stabilno ść chemiczna 
Mieszanina nie jest samoreaktywna. Produkt nie traci swoich właściwości aplikacyjnych podczas przechowywania. 
 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji 
Tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Przy uszkodzeniu pojemnika występuje niebezpieczeństwo związane z 
wysokim ciśnieniem par. Opróżnione opakowania mogą zawierać wybuchowe mieszaniny produktu z powietrzem. Może 
reagować z silnymi utleniaczami 
 
10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Unikać naświetlania. Unikać źródeł zapłonu. Unikać ładunków 
elektrostatycznych. 
 
10.5. Materiały niezgodne 
Należy chronić przed kontaktem z silnymi utleniaczami. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
W trakcie pożaru, podczas rozkładu pirolitycznego mogą wydzielać się szkodliwe i toksyczne produkty takie jak: tlenki 
węgla. 
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Sekcja 11. Informacje toksykologiczne   
 
Brak wyników badań dotyczących mieszaniny, własności toksykologiczne określono na podstawie danych dostępnych 
dla substancji wchodzących w skład mieszaniny. 
 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych 
toksyczność ostra:  
LD50 /szczur, drogą pokarmową/       5200 mg/kg m.c. (1,3-dioksolan) 
LD50 /szczur, drogą pokarmową/       5620 mg/kg m.c. (metylal) 
Produkt nie został sklasyfikowany jako szkodliwy. Objawy zatrucia pokarmowego to nudności, zawroty głowy, wymioty.  
 
LC50 /szczur, inhalacyjnie/  20650  mg/kg/4h (1,3-dioksolan) 
LC50 /szczur, inhalacyjnie/  15 000 ppm (metylal) 
 
Przy narażeniu drogą inhalacyjną może prowadzić do wystąpienia podrażnień górnych dróg oddechowych. 
LD50 /szczur, przez skórę/  15 000 mg/kg (1,3-dioksolan) 
LD50 /królik, przez skórę/  >16 ml/kg (metylal) 
 
Składniki mieszaniny mogą wchłaniać się przez nieuszkodzoną skórę i tą drogą powodować wystąpienie objawów 
szkodliwego działania. Brak informacji o możliwości wystąpienia reakcji alergicznych. 
Narażenie kontaktowe na działanie preparatu może prowadzić w pierwszym rzędzie do powstania podrażnień.  
Uwaga! Gwałtowne odparowanie ciekłych składników mieszaniny może prowadzić do powstania odmrożeń. 
działanie żrące/drażniące na skórę w przypadku przedłużonego działania może powodować wysuszanie skóry i 
wystąpienie podrażnień.  
działanie drażniące na oko  skażenie oczu może prowadzić do wystąpienia podrażnień. 
 
działanie uczulające: brak danych o działaniu uczulającym składników mieszaniny. 
 
działanie CMR: W dotychczasowej praktyce przemysłowej brak doniesień o działaniu CMR na człowieka któregokolwiek 
ze składników mieszaniny.  
 
Sekcja 12. Informacje ekologiczne  
 
12.1. Toksyczno ść 
LC50, ryby, Gatunek niewyspecyfikowany  brak danych  
LC50, rozwielitki, Gatunek niewyspecyfikowany  brak danych  
IC50, algi, Gatunek niewyspecyfikowany   brak danych  
EC10, bakterie, osad aktywny    brak danych  
 
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu 
CHZT/BZT5      brak danych dla mieszaniny, składniki ulegają biodegradacji 
 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji 
mieszanina zawiera rozpuszczalniki organiczne o polarnej budowie, składniki mieszaniny mają logPow poniżej 1 co 
świadczy o niskiej skłonności do bioakumulacji 
 
12.4. Mobilno ść w glebie 
ciecz po odparowaniu prepelenta, miesza się z wodą w każdym stosunku, w przypadku rozprzestrzenienia migracja 
składników do gleby oraz wód powierzchniowych jest możliwa, jednak ze względu na dużą prężność par w warunkach 
normalnych w głównej mierze następuje migracja składników do powietrza.  
 
12.5. Wyniki oceny własno ści PBT i vPvB 
Brak przesłanek do klasyfikacji składników mieszaniny jako PBT bądź vPvB zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
załączniku XIII rozporządzenia 1907/2006/WE. 
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12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 
 
Sekcja 13. Unieszkodliwianie odpadów  
 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Rozważyć możliwość wykorzystania.  
Pozostałości lub zanieczyszczony i niezdatny do użycia produkt należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi odpadów. Odpady zbierać w pojemnikach na odpady chemiczne. Nie usuwać do kanalizacji. Nie 
dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Przestrzegać lokalne przepisy. 
Gdy dalsze wykorzystanie preparatu nie jest możliwe, przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów do utylizacji 
termicznej w spalarni przystosowanej do usuwania odpadów niebezpiecznych. 
Sugerowany kod odpadu dla mieszaniny: 08 01 17 Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki 
organiczne lub inne substancje niebezpieczne 
 
Postępowanie z opakowaniami 
Opróżnione opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. 
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi opakowań i odpadów opakowaniowych. 
 
Sekcja 14. Informacje dotycz ące transportu  
 
Klasyfikacja transportowa ADR, pozostałe przepisy dotyczące transportu mają ograniczone zastosowanie. W przypadku 
konieczności zastosowania innych środków transportu i konieczności uzupełnienia danych zwrócić się do producenta.  
 
14.1 Numer UN (numer ONZ) 
1950 
 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
AEROZOLE, palne  
 
14.3 Klasa(-y) zagro żenia w transporcie 
2 
 
14.4 Grupa pakowania 
nie dotyczy 
 
14.5 Zagro żenia dla środowiska 
brak informacji o zagrożeniach dla środowiska 
 
14.6 Szczególne środki ostro żności dla u żytkowników 
nie dotyczy 
 
14.7 Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C 
nie przewiduje się możliwości transportu luzem 
 
Sekcja 15. Informacje dotycz ące przepisów prawnych   
 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322.) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 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 
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91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i  2000/21/WE (Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) ze zmianami 987/2008, 
134/2009, 552/2009, 276/2010, 453/2010, 143/2011, 207/2011, 252/2011, 253/2011, 366/2011, 494/2011, 109/2012, 
125/2012, 412/2012, 835/2012, 836/2012, 847/2012, 848/2012, 126/2013, 348/2013, 517/2013 lub w ostatniej 
skonsolidowanej wersji z dnia 01.07.2013 roku i 1272/2013. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) ze zmianami 790/2009, 
286/2011, 618/2012, 487/2013, 758/2013, 944/2013. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.12 poz.1018) ze zmianami (Dz.U.14 poz.6). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.12 poz.445) zmienione 
rozporządzeniem (Dz.U.14.145).  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne 
dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U.12 poz. 688) zmienione rozporządzeniem (Dz.U.13.1225). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z 
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U.05.11.86) z późn. zmianami (Dz.U.08.203.1275) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania 
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania 
wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny(Dz.U.13 poz.180) z późn. zmianami (Dz.U.13.1173 tekst 
jednolity) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń  
wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 (Dz.U.13.1314) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650, Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, 
Dz.U.11.173.1034) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.14.817), na szczeblu europejskim 
dyrektywy 2000/39/WE,2006/15/WE, 2009/161/WE. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.11.33.166). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników 
lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.12 poz. 890)  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.13 poz. 21) z późn. zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów 
aerozolowych (Dz.U.2009.188.1460) ze zmianami (Dz.U.2014.345). 
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.02.199.1671) oraz 
Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2013 poz. 815). 
 
15.2 Ocena bezpiecze ństwa chemicznego 
Brak informacji o wykonaniu oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji zawartych w mieszaninie. Brak 
wymagań w tym zakresie. 
 
Sekcja 16. Inne informacje   
 
Zakres aktualizacji: 
Aktualizacji karty dokonano 07.07.2014, pierwsze wydanie karty charakterystyki. 
 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki: 
CAS# - Numer identyfikacyjny nadawany substancjom przez „Chemical Abstract Service”. 
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WE# - Oficjalny numer substancji obowiązujący w Unii Europejskiej. 
NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie. 
NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. 
PBT – (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. 
vPvB – (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji. 
LC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt. 
EC50 – Stężenie przy którym obserwuje się 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu. 
m.c. – masy ciała  
 
Pełna treść symboli zagrożenia oraz zwrotów R przypisanych niebezpiecznym składnikom z sekcji 3 niniejszej karty: 
F – Produkt wysoce łatwopalny 
F+ – Produkt skrajnie łatwo palny. 
R11 – Produkt wysoce łatwo palny 
R12 – Produkt skrajnie łatwo palny. 
 
Znaczenie użytych kategorii zagrożenia oraz zwrotów H przypisanych niebezpiecznym składnikom z sekcji 3 niniejszej 
karty: 
Flam. Liq.  Substancja ciekła łatwopalna 
Flam. Gas  Gaz łatwopalny 
Press. Gas  Gaz pod ciśnieniem 
H225   Wysoce łatwopalna ciecz i pary 
H220   Skrajnie łatwopalny gaz 
 
Niezbędne szkolenia: 
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem o 
zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki. Przedsiębiorca powinien 
posiadać dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń z zakresu BHP i p–poż. na stanowisku pracy. 
 
Źródła danych: 
Karty charakterystyki składników mieszaniny opracowane przez dostawców. 
Internetowe bazy danych:  
European Chemical Substances Information System (ESIS),  
United States National Library of Medicine (NLM), 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 
The Global Portal to Information on Chemical Substances (OECD). 
 
Dodatkowe informacje: 
Informacje zawarte w karcie są oparte na naszym aktualnym stanie wiedzy i pochodzą z danych zawartych w kartach 
charakterystyki producenta jej składników, dostępnych danych literaturowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów 
prawnych. Dane te nie stanowią gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do 
reklamacji.  
 
Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą 
praktyką i higieną pracy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze 
stosowania powyższej interpretacji przepisów lub informacji. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie 
produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem obowiązkiem użytkownika jest stworzenie stosownych 
warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem, a szczególnie zapewnienie środków zabezpieczających 
personel i otoczenie w chwili użytkowania preparatu.  
Przedstawione w niniejszej karcie informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi 
substancjami. 
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