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IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kod produktu

Novavit# 4 F 700 SPEED PLUS

1.

:

Nazwa produktu

Flint Group Polska Sp. z o. o.
ul. Koœcielna 8/10
95050   KONSTANTYNÓW £ÓDZKI
POLAND

Wytwórca / Dystrybutor

:

:

Przeznaczenie produktu Farba drukarska lub dodatek drukarski:

Adres e-mail osoby 
odpowiedzialnej za tą kartę 
charakterystyki

:

Novavit# 4 F 700 SPEED PLUS

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

compliance.centre@flintgrp.com

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Polska

1.1 Identyfikator produktu 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nie zalecane stosowanie : Nie znane.

+48 42 211 00 20 (w godz. 8.00 - 16.00) (8:00 h - 17:00 h)

Historia

Data wydruku

Data wydania/ Data 
aktualizacji

Data poprzedniego wydania

Wersja

:

:

:

:

02.05.2015.

19.03.2015.

10.04

16.03.2015.

1.4 Telefon alarmowy (wraz z godzinami pracy)

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ2.
Klasyfikacja i oznakowanie według Rozporządzenia (EC) 1907/2006 (REACH)

Klasyfikacja i oznakowanie zostały określone zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG oraz 1999/45/KE (z 
dalszymi zmianami) i biorą pod uwagę założone użytkowanie produktu.

2.1b Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/WE wraz z jej 
późniejszymi zmianami.

Dodatkowe ostrzeżenia i Dodatkowa informacja

Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Ten produkt nie jest sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.Określenie zagrożenia :

2.2b Elementy oznakowania

2.3 Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: Szczegóły podano w Sekcjach 12.

Substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska zgodnie z Dyrektywą dotyczącą Substancji 
Niebezpiecznych 67/548/EEC

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH3.
3.2 Mieszaniny

Data wydania/Data 
aktualizacji

: 19.03.2015. Strona: 1/8



Novavit# 4 F 700 SPEED PLUS

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH3.

Nazwa chemiczna

destylaty ciężkie z hydrokrakingu 
(ropa naftowa)

>=10 - <15 01-2119486951-26 64741-76-0 265-077-7 Xn; R65 [1]

Hydrocarbons, C16-C20, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-30 %)

<10 01-2119455996-19 919-006-8 Xn; R65
R66
R53

[1]

Numer rejestracyjny 
REACH

% Numer WE KlasyfikacjaNumer CAS

Patrz Sekcja 16 - pełny tekst zadeklarowanych wyżej Fraz-R.

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w części 8.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy

Nie zawiera innych składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są 
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w 
niniejszej sekcji

[3] Substancja PBT

[4] Substancja vPvB

Nazwa chemiczna Numer CAS Klasyfikacja

destylaty ciężkie z hydrokrakingu (ropa 
naftowa)

64741-76-0 Brak doniesień o niepożądanych 
skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Nie sklasyfikowany.

Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %)

Połknięcie i dostanie się przez drogi 
oddechowe może grozić śmiercią.
Może powodować długotrwałe szkodliwe 
skutki dla organizmów wodnych.
Powtarzające się narażenie może 
powodować wysuszanie lub pękanie 
skóry.

ZAGROŻENIE SPOWODOWANE 
ASPIRACJĄ - Kategoria 1
DŁUGOTRWAŁE ZAGROŻENIE DLA 
ŚRODOWISKA WODNEGO -
Kategoria 4

Niebezpieczne składniki / Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie 
lub etykietę. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Nie podawać nic doustnie. NIE 
wywoływać wymiotów.

Kontakt ze skórą

Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Natychmiast przemywać oczy bieżącą 
wodą, przez co najmniej 15 minut przy otwartych powiekach. Natychmiast 
zapewnić pomoc medyczną

Zdjąć skażoną odzież i buty. Skórę należy myć dokładnie wodą z mydłem lub 
stosować sprawdzony środek do mycia skóry. NIE wolno używać 
rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

4.
4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wynieść na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Jeżeli osoba 
nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało,
wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać 
tlen.

Spożycie

Wdychanie

Kontakt z okiem

:

:

:

:

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują, należy zasięgnąć pomocy lekarskiej. Nigdy nie 
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W razie utraty przytomności należy ułożyć w stabilnej pozycji 
bocznej (położenie na boku) i zapewnić pomoc lekarską

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Patrz Informacje toksykologiczne (część 11)

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

Używać odpowiedniego sprzętu ochronnego (część 8).

Data wydania/Data 
aktualizacji

: 19.03.2015. Strona: 2/8



Novavit# 4 F 700 SPEED PLUS

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU5.

Zaleca się:, piana odporna na działanie alkoholu, CO₂, proszki, mgła wodnaOdpowiednie Środki 
gaśnicze

:

Spalanie powoduje wytwarzanie gęstego, czarnego dymu. Kontakt z produktami rozkładu może być niebezpieczny 
dla zdrowia.

Środki gaśnicze, których nie 
należy stosować

: Nie używać strumienia wody.

5.1 Środki gaśnicze

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Może być potrzebny odpowiedni sprzęt do oddychania. Zamknięte pojemniki, wystawione na działanie ognia należy 
chłodzić wodą. Zabezpieczyć przed przedostaniem się wycieków z pożaru do kanalizacji burzowej lub cieków 
wodnych.

Unikać wdychania pary i rozpylonej cieczy. Należy zastosować środki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami 
(patrz Sekcja 13). Należy zmywać roztworem detergentu. Unikać użycia rozpuszczalników.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać, do przedostania się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych. W razie zanieczyszczenia tym 
wyrobem jezior, rzek lub systemów ściekowych, należy zawiadomić odpowiednie władze, zgodnie z miejscowymi 
przepisami.

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uwaga: Patrz Sekcja 8 - osobiste wyposażenie ochronne, oraz Sekcja 13 - usuwanie odpadów.

Należy usunąć wszelkie źródła zapłonu i przewietrzyć pomieszczenie.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności

7.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Należy unikać wdychania 
oparów, aerozolu i mgły rozpylonej cieczy. Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w 
obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Nosić właściwe wyposażenie 
ochrony osobistej (patrz część 8). Należy przechowywać w pojemnikach z takiego samego materiału, co oryginalny.
Należy postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

7.4 Dodatkowa informacja

Nie dotyczy.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przechowywać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz p. 10).
Należy stosować się do wskazań umieszczonych na etykietach. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w 
miejscu dobrze wentylowanym.

Nie dopuszczać nieupoważnionych osób. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i 
przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji.

Temperatura magazynowania: 5 do 35°C

Data wydania/Data 
aktualizacji

: 19.03.2015. Strona: 3/8



Novavit# 4 F 700 SPEED PLUS

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE

7.

Materiały, takie jak czyściwo, czyściwo papierowe i ubrania ochronne, które zostały zanieczyszczone produktem 
mogą ulec samozapłonowi po kilku godzinach. W celu uniknięcia ryzyka pożaru, wszystkie zanieczyszczone 
materiały powinny być przechowywane w pojemnikach, które zostały specjalnie do tego celu skonstruowane lub w 
metalowych pojemnikach ze szczelnymi automatycznie zamykającymi się pokrywami. Zanieczyszczone materiały 
powinny być usuwane z miejsca pracy na koniec każdego dnia pracy i przechowywane na zewnątrz.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Skóra i ciało

Indywidualne środki ochrony

Ręce

Należy używać ochronnych okularów lub masek, zabezpieczających oczy przed 
rozbryzgami płynów.

Oczy

Układ oddechowy. :

:

:

Kontrola narażenia środowiska

Użytkownik musi sprawdzić, aby ostateczny wybór rękawic służących do pracy 
z niniejszym produktem był jak najbardziej adekwatny oraz, że bierze pod 
uwagę szczególne warunki użytkowania, według określonego przez 
użytkownika stopnia ryzyka.

8.2 Kontrola narażenia

Nie dopuszczać, do przedostania się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

:

Inne Dopuszczalne stężenia : CMR: Patrz Informacje toksykologiczne (część 11)

Nazwa składnika Najwyższe dopuszczalne stężenia

destylaty ciężkie z hydrokrakingu (ropa 
naftowa)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z pózn. zm.) (Polska, 12/2011).
  NDS: 5 mg/m³ 8 godzin. Postać: faza ciekła aerozolu
  NDSCh: 10 mg/m³ 15 minuty. Postać: faza ciekła aerozolu

Zapewnić właściwą wentylację. W miarę możliwości, należy to robić za pomocą miejscowego systemu 
wentylacyjnego i ogólnego wywiewania oparów. Jeżeli środki te nie wystarczą dla utrzymywania stężenia cząstek 
stałych i oparów poniżej NDS, należy stosować odpowiednie środki ochrony oddechowej.

Jeżeli pracownicy są narażeni na stężenia powyżej dopuszczalnych wartości,
muszą stosować odpowiednie, legalizowane urządzenia oddechowe.

Pracownicy powinni nosić ubranie ochronne.

W przypadku długiego lub wielokrotnego użytkowania należy stosować 
następujące rodzaje rękawic:

Zalecane:
4 - 8 hours: polietylen (PE) lub Viton® rękawice.

Odnośniki: http://www.esig.org/en/library/publications/best-practice-guides

>= 100 °C

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Stan fizyczny

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia

Ciecz.

Niedostępne.

Charakterystyczny.Zapach

pH

Niebieski.Kolor

Szybkość parowania Niedostępne.

Temperatura zapłonu

9.

Niedostępne.

Niedostępne.Próg zapachu

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Tygla zamkniętego: > 100°C [theoretical]

Data wydania/Data 
aktualizacji

: 19.03.2015. Strona: 4/8



Novavit# 4 F 700 SPEED PLUS

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE9.

Prężność par

Gęstość

Gęstość par

Rozpuszczalność

~ 1 g/cm³

Niedostępne.

< 0.1 hPa

nierozpuszczalny w wodzie.

Temperatura samozapłonu ca 343 °C

Nie dotyczy.

Niedostępne.

Kinematyczna (20°C (68°F)): >4 cm2/s (>400 cSt)
Kinematyczna (40°C (104°F)): >0.07 cm2/s (>7 cSt)

Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda

Dolna:

:

:

:

:

:

:

:

:

Czas spalania Nie dotyczy.

Prędkość spalania Nie dotyczy.

:

:

Temperatura rozkładu : Niedostępne.

Lepkość

Palność (ciała stałego, gazu) :

Limity wybuchowości

Górna: : Niedostępne.

Nie dotyczy.

Niedostępne.Właściwości utleniające :

SADT : Niedostępne.

9.2 Inne informacje

Niedostępne.Właściwości wybuchowe :

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ10.

10.4 Warunki, których należy unikać

10.5 Materiały niezgodne

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

10.1 Reaktywność

10.2 Stabilność chemiczna

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niedostępne.

Wystawiony na wysokie temperatury może wytworzyć niebezpieczne produkty rozkładu.

silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasów

Niedostępne.

tlenek węgla, dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu

Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się (patrz Sekcja 7).

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

Wymienionych poniżej substancji należy unikać, ze względu na powodowane przez nie silne reakcje egzotermiczne:

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE11.

Toksyczność ostra

Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny. Preparat ten nie jest zaklasyfikowany jako 
niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej 1999/45/EC z poprawkami. Szczegóły podano w Sekcjach 
2 i 3.

Powtarzalne i dłuższe narażenie na mieszaninę może spowodować usunięcie naturalnego tłuszczu ze skóry,
powodujące nieuczuleniowe zapalenie skóry i absorpcję przez skórę. Płyn, który dostanie się do oka, może 
powodować podrażnienie i przejściowe uszkodzenia.

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Substancje / Mieszaniny

Działanie drażniące/żrące Niedostępne.:

Działanie uczulające : Niedostępne.

: Niedostępne.

Data wydania/Data 
aktualizacji

: 19.03.2015. Strona: 5/8



Novavit# 4 F 700 SPEED PLUS

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE11.

Toksyczność chroniczna

Rakotwórczość

Teratogeniczność

Mutagenność

Szkodliwe działanie na 
rozrodczość

Niedostępne.:

: Niedostępne.

: Niedostępne.

: Niedostępne.

: Niedostępne.

Nazwa produktu Nazwa w wykazieNazwa wykazu Klasyfikacja Uwagi

Niedostępne.

Toksykokinetyka

Wchłanianie :

Rozmieszczenie :

Metabolizm : Niedostępne.

Eliminacja : Niedostępne.

: Niedostępne.Działanie toksyczne na 
narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

Niedostępne.:

Zagrożenie spowodowane 
aspiracją

: Niedostępne.

Inne informacje

INFORMACJE EKOLOGICZNE12.
Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny.
Nie dopuszczać, do przedostania się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych.

Mieszanina oceniona została zgodnie z konwencjonalną metodą opisaną w dyrektywie UE O Preparatach 
Niebezpiecznych 1999/45/WE i nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska lecz zawiera substancję lub 
substancje niebezpieczne dla środowiska. Zobacz Sekcja 3 w celu uzyskania szczegółów.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

12.1 Dane toksyczności

12.2 Trwałość/degradowalność

AOX : Produkt zawiera organicznie związane halogeny i może wnieść wkład do ilości 
AOX (Absorbowalnych Halogenów Organicznych) w ściekach.

PBT : P: Niedostępne. B: Niedostępne. T: Niedostępne.

vPvB : vP: Niedostępne. vB: Niedostępne.

12.4 Mobilność w glebie

Niedostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Niedostępne.

Niedostępne.

Niedostępne.

Data wydania/Data 
aktualizacji

: 19.03.2015. Strona: 6/8



Novavit# 4 F 700 SPEED PLUS

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI13.

Odpady niebezpieczne : No.

Klasyfikacja według Europejskiego Katalogu Odpadów dla niniejszego 
produktu, w przypadku utylizacji jako odpad, jest następująca: 08 03 13 odpady 
farb drukarskich, inne niż wymienione w 08 03 12 Jeśli niniejszy produkt jest 
zmieszany z innymi odpadami, niniejszy kod nie ma zastosowania. W 
przypadku wymieszania z innymi odpadami produktowi należy przypisac 
właściwy kod. Po bliższe informacje należy kontaktować się z lokalnymi 
władzami d/s odpadów.

Europejski katalog 
Odpadów (EWC)

:

Powinno unikać się tworzenia odpadów lub ograniczać do minimum jeśli to 
tylko możliwe. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki 
produktu. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy 
utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w 
licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego 
produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku 
być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacja 
odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Należy unikać 
rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub 
kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, systemami odwadniającymi i kanalizacją.

Metody likwidowania :

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie dopuszczać, do przedostania się do ścieków, rowów i innych cieków wodnych.
Likwidować zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Międzynarodowe przepisy transportowe

14.2 Nazwa Transportowa

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w 
transporcie

14.4 Grupa pakowania

Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.

14.1 Numer UN (numer ONZ) :

:

Transport na terenie użytkownika:  należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w 
pozycji pionowej i są zabezpieczone. Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w 
przypadku wypadku lub rozlania.

:

:

14.5 Zagrożenia dla środowiska

14.6 Szczególne środki 
ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

:

:

Materiały, takie jak czyściwo, czyściwo papierowe, które zostały zanieczyszczone zimnym zaschniętym tuszem nie 
muszą być kwalifikowane jako ADR klasa 4.2, pod warunkiem, że są transportowane w pojemnikach o pojemności 
mniejszej niż 450 litrów (ADR 2.2.42.1.5(c), Uwaga 2). Niniejszy wyjątek nie ma zastosowania, jeśli 
zanieczyszczone materiały są pomieszane z innymi odpadami.

Other Special Considerations about the Product:

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH15.

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 
1999/45/WE wraz z jej późniejszymi zmianami.

Przepisy UE :

Szczegóły podano w Sekcjach 2 i 3.

Zawartość lotnych 
związków organicznych 
(VOC)

:  < 0,1 %

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i 
mieszaniny

Data wydania/Data 
aktualizacji
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Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH15.

Użytkowanie przemysłowe : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego 
nie zwalniają użytkownika od określenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to 
wymagane w przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczą użytkowania 
niniejszego produktu w miejscu pracy.

Wykaz europejski : Wszystkie składniki są umieszczone w wykazie lub są wyłączone.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w dalszym ciągu wymagana.

INNE INFORMACJE16.

Pełny tekst określenia zagrożenia, o których mowa w rozdziałach 2 i 3  -  Europa

R65- Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R66- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R53- Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

CEPE MSDS Code :

Data wydania/Data 
aktualizacji

3/19/2015.

Wersja

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących 
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Wyrób ten nie może być używany do celów 
innych, niż podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji użycia. We wszystkich 
przypadkach, użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, wymaganych przez 
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt.
Bezpieczeństwa jest opis wymagań bezpieczeństwa, dotyczących naszego wyrobu. Nie powinny jednak być 
traktowane jako gwarancja właściwości tego wyrobu.

Informacja dla czytelnika

10.04

:

Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczeństwa produktu są wymagane zgodnie z Załącznikiem II do 
Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

:

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.
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