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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:

GREINPLAST ACO – preparat czyszcząco-odtłuszczający, ogólnego stosowania

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Aerozol do czyszczenia powierzchni świeżo zabrudzonych systemami poliuretanowymi,
Zastosowanie:
czyszczenia pistoletów aplikacyjnych, zaworów na pojemnikach z pianą montażowo uszczelniającą. Stosowany również do odtłuszczania powierzchni odpornych na działanie
rozpuszczalników przed klejeniem, uszczelnianiem i innymi pracami wymagającymi takiego
zabiegu.
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa/adres dostawcy:

GREINPLAST SP. z o.o.
Krasne 512 B
36-007 KRASNE

Telefon/fax:

+ 48 17 77- 13-500/+ 48 17 77-13-590

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej msds@greinplast.pl
za kartę charakterystyki:
Tel. + 48 17 77-13-545 (czynny w godzina ch 7 O O – 15 O O )
1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie 1999/45/WE
F+ R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
Xi R36 Działa drażniąco na oczy.
R66
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
2.2. Elementy oznakowania
Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa

Xi Drażniący

F+ Skrajnie łatwopalny

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie
Nie ma.
Określenia rodzaju zagrożenia
R12
Produkt skrajnie łatwopalny.
R36
Działa drażniąco na oczy.
R66
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z mieszaniną
S9
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
S23
Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.
S26
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S46
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
S51
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Dodatkowe informacje
Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50 oC. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po
zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie
palić tytoniu. Chronić przed dziećmi.
2.3. Inne zagrożenia
Żaden ze składników mieszaniny nie spełnia kryteriów PBT i/lub vPvB

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r
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Sekcja 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1. Substancje
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny
Składniki niebezpieczne zawarte w produkcie:
CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
Nr indeksowy: 606-001-00-8

aceton
Klasyfikacja wg 67/548/EWG: F R11, Xi R36, R66, R67
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H319,
STOT SE 3 H336
Substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego
dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy.

CAS: 106-97-8/75-28-5
WE: 203-448-7/200-857-2
Nr indeksowy: 601-004-00-0

butan/izobutan
Klasyfikacja wg
Klasyfikacja wg
CAS: 74-98-6
propan
WE: 200-827-9
Klasyfikacja wg
Nr indeksowy: 601-003-00-5
Klasyfikacja wg
Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16 karty.

65-67 %

67/548/EWG: F+ R12
1272/2008/WE: Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

< 30 %

67/548/EWG: F+ R12
1272/2008/WE: Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

< 30 %

Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne:

Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W żadnym wypadku nie wywoływać
wymiotów. Jeżeli poszkodowany wymiotuje, obrócić go w pozycji bezpiecznej, aby zapobiec
ryzyku zadławienia się wymiocinami. Natychmiast usunąć zanieczyszczoną produktem odzież.

Przy narażeniu inhalacyjnym:

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Skonsultować
się z lekarzem w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości.

Przy kontakcie ze skórą:

Zanieczyszczoną skórę natychmiast płukać bieżącą wodą; przy zanieczyszczeniu większej
powierzchni skóry, jeśli to możliwe, pod prysznicem. Zdjąć zanieczyszczone ubranie
i kontynuować płukanie. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się objawów podrażnienia
zapewnić pomoc lekarską.

Przy kontakcie z oczami:

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dokładnie wodą przez co najmniej 15 min.
(usuwając szkła kontaktowe w przypadku ich noszenia przez poszkodowanego). Unikać
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Natychmiast zapewnić pomoc
lekarską.

Przy połknięciu:

Narażenie tą drogą nie występuje. Jeżeli jednak dojdzie do połknięcia produktu nie
wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Zapewnić pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Ostre objawy
przy narażeniu inhalacyjnym:

Wdychanie par produktu może powodować bóle, zawroty głowy, senność, osłabienie,
nudności i wymioty.

przy kontakcie ze skórą:

W przypadku długotrwałego kontaktu zaczerwienienie, pieczenie, wysuszenie skóry.

przy kontakcie z oczami:

Podrażnienie, łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek.

przy połknięciu:

Połknięcie większych ilości może powodować zaburzenia żołądkowe (nudności, wymioty)
spowodowane podrażnieniem błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Opóźnione objawy

brak danych

Skutki narażenia

brak danych

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowe postępowanie z
poszkodowanym
Informacje dla lekarza:

Brak specyficznego antidotum, stosować leczenie objawowe.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r
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Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie:

Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, rozpylony strumień wody.

Niewłaściwe:

Zwarty strumień wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niebezpieczne produkty rozkładu
termicznego:

W warunkach spalania mogą tworzyć się szkodliwe gazy (CO, CO 2), nie można wykluczyć
powstawania innych niebezpiecznych gazów. Unikać wdychania produktów spalania – mogą
stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Szczególny zakres działań
ochronnych:

Specjalny sprzęt ochronnych dla
strażaków:

Zbiorniki narażone na działanie ogna lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. Zagrożone
ogniem pojemniki należy chłodzić rozpylonym strumieniem wody. Chłodzić wodą, zbiorniki
i opakowania nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury, o ile
to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia. Szybko izolować teren przez wyprowadzenie
wszystkich osób z najbliższej okolicy pożaru. Postępować zgodnie z procedurami
obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. Pary produktu są cięższe od powietrza
i gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń. Istnieje duże prawdopodobieństwo powstania
mieszaniny wybuchowej z powietrzem – w razie takiego niebezpieczeństwa zarządzić
natychmiastową ewakuację.
Dostosowany do przyczyn pożaru. Używać aparaty oddechowe i odzież ochronną.

Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenia i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem, zapewnić właściwą wentylację. Stosować odpowiednie środki ochrony
indywidualnej. Zawiadomić otoczenie o awarii, wezwać odpowiednie służby ratownicze. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej
skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu
zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Wyeliminować źródła zapłonu – nie używać otwartego ognia, nie palić, nie
używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację.
6.2. Środki ostrożności w zakresie środowiska
Zabezpieczyć przed przedostaniem się mieszaniny do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Poinformować
odpowiednie władze w przypadku, kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub
powietrza).
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Wyciek przysypać materiałami niepalnymi taki jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący,
itp. i zebrać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady i przeznaczyć do utylizacji. W przypadku dużego wycieku,
obwałować miejsce gromadzenia się wycieku. Zabezpieczyć przed przedostaniem się wycieku do systemu wodnego, kanalizacji,
instalacji wodnych. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. W razie potrzeby skorzystać z pomocy
wyspecjalizowanych firm trudniących się usuwaniem i likwidacją odpadów.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.
Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty.
Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dobrej praktyki przemysłowej. Nosić właściwe
wyposażenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu i ubrania. Unikać wdychania
oparów/aerozolu. Zapewnić skuteczną wentylację. W miejscu stosowania i przechowywania zapewnić łatwy dostęp do sprzętu
awaryjnego (na wypadek rozlania, wycieku itp.). Zabrania się spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu i innych
używek w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Myć ręce przed posiłkiem i po
zakończeniu pracy. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu – nie używać otwartego płomienia, nie palić tytoniu, nie używać
narzędzi iskrzących itp. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z
niezgodności

informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

Magazynowanie w dobrze wentylowanych, w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Chronić przed źródłem ciepła i bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym. Zalecana temperatura magazynowania: 5-35˚C. Nie przechowywać razem z substancjami
mogącymi reagować z produktem. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi lub paszami dla zwierząt.
7.3. Szczególne zastosowania końcowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2.
Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Najwyższe dopuszczalne stężenia
w środowisku pracy:

NDS, mg/m3

Substancja

NDSCh, mg/m3

propan

1 800

-

butan

1 900

3 000

aceton

600

1 800

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.
Poziomy DN(M)EL:

Dane niedostępne.

Poziomy PNEC:

Dane niedostępne.

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu
Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości
powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub
Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru
dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.
8.2. Kontrola narażenia
Kontrola narażenia w miejscu
pracy:

Wymagana odpowiednia wentylacja ogólna.

Indywidualne środki ochrony:

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą lub ubraniem oraz z oczami. Wyprać
odzież przed ponownym użyciem. Myć dokładnie ręce zarówno po zakończeniu pracy
z produktem, jak i przed każdą przerwą w pracy.

Ochrona oczu:

Zalecane okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle).

Ochrona skóry:

Odzież ochronna w wersji antystatycznej.

Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku zagrożenia na stężenia przekraczające wartości dopuszczalne lub narażenia na
opary/aerozol stosować zatwierdzony respirator z filtropochłaniaczem.

Ochrona rąk:

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie
produktu. Stosować rękawice ochronne z PVC lub gumy. Ponieważ produkt jest mieszaniną
składającą się z kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie
można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem. Od
producenta rękawic należy uzyskać informację na temat czasu przenikania przez nie
substancji i taki czas musi być przestrzegany.
Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią
jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w
wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).

Kontrola narażenia środowiska:

Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych,
kanalizacji, ścieków lub gleby.

Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.).
Normy na sprzęt ochronny:
PN-EN 141:2002 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze, wymagania, badanie, znakowanie
PN-EN 374-1:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 1: Terminologia i wymagania
PN-EN 374-2:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 2: Wyznaczanie odporności
na przesiąkanie
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r
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PN-EN 374-3:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 3: Wyznaczanie odporności
na przenikanie substancji chemicznych
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania
PN-EN 14605+A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało,
z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi
tylko częściową ochronę ciała (Typy PB{3} i PB{4})
Gdy stężenie substancji niebezpiecznych jest ustalone i znane, 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 sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie
substancji na stanowisku nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon gazoszczelny
skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).
Kontrola narażania środowiska:
Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń
procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska.
Sekcja 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:

Aerozol

Barwa:

Bezbarwna

Zapach:

Charakterystyczny, acetonowy

Próg zapachu:

Nie określono

Wartość pH:

Nie oznaczono

Temperatura zamarzania:

Nie oznaczono

Temperatura wrzenia:

56˚C (aceton)

Temperatura zapłonu:

-80˚C (prepelent)

Szybkość parowania:

Brak danych

Palność:

Skrajnie łatwopalny

Granice palności górna/dolna:

1,5%obj./10,9% obj. (prepelent)

Prężność par:

1200-7500 hPa (prepelent)

Gęstość par:

Nie dotyczy

Gęstość:

ok. 0,78-0,79 g/cm3

Rozpuszczalność:

rozpuszczalna się w wodzie

Współczynnik podziału noktanol/woda:

-0,24

Temperatura samozapłonu:

Produkt nie ulega samozapłonowi

Temperatura rozkładu:

Brak danych

Lepkość (20˚C):

0,32 mPa·s

Właściwości wybuchowe:

Nie wykazuje

Właściwości utleniające:

Nie wykazuje

9.2. Inne informacje
Nie dotyczy.
Sekcja 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. Reaktywność
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także 10.3-10.5
10.2. Stabilność chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 – warunki przechowywania).

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie są znane niebezpieczne reakcje.
10.4. Warunki, których należy unikać
Unikać źródeł ciepła i ognia. Unikać temperatury powyżej 50 ˚C.
10.5. Materiały niezgodne
Silne utleniacze, tworzywa sztuczne, silne kwasy i zasady.
10.6. Niebezpieczne produkt rozkładu
Żadne przy zachowaniu odpowiednich warunków magazynowania / stosowania / transportu.
Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Produkt nie był przedmiotem badań toksykologicznych. Oceny zagrożenia jakie stwarza dla zdrowia dokonano zgodnie
z zasadami obowiązującymi dla mieszanin (patrz Sekcja 2 karty)
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
a) Toksyczność ostra:

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione.

- Toksyczność ostra składników niebezpiecznych
w mieszaninie:

Aceton
LD50 (szczur, doustnie)
5800 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja)
50100 mg/m3 (8 h)
LD50 (królik, skóra)
20000 mg/kg
LCL0 (szczur, inhalacja)
38720 mg/m3 (4 h)
TCL0 (człowiek, inhalacja) 1210 mg/m3

b) Działanie żrące/drażniące na skórę:

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione.

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Działa drażniąco na oczy.
d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione.

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione.

g) Rakotwórczość:

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione.

h) Szkodliwe działanie na rozrodczość:

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione.

i) Zagrożenie spowodowane aspiracją:

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione.

j) Toksyczność dla dawki powtarzalnej:

W oparciu o dostępne dane kryteria nie są spełnione.

Drogi narażenia:

Drogi oddechowe, kontakt ze skórą i oczami.

Potencjalne skutki zdrowotne:
przy narażeniu inhalacyjnym:

Pary produktu mogą wywoływać bóle, zawroty głowy, ospałość,
senność, nudności i wymioty.

przy kontakcie ze skórą:

Powoduje zaczerwienienie, pieczeniem, wysuszenie skóry.

przy kontakcie z oczami:

Powoduje podrażnienie oczu, łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie
spojówek.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Produkt nie był przedmiotem badań ekotoksykologicznych. Oceny zagrożeń jakie stwarza on na środowiska dokonano zgodnie
z zasadami obowiązującymi dla mieszanin (patrz Sekcja 2 karty).
12.1. Toksyczność
Toksyczność ostra dla ryb:

Brak danych

Toksyczność ostra dla bezkręgowców wodnych:

Brak danych

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Aceton:

90% (28 dni)

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Nie kumuluje się w organizmach wodnych.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
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12.4. Mobilność w glebie
Brak danych.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
W oparciu o dostępne informacje mieszanina nie zawiera substancji, które spełniają kryteria dla PBT i vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Zgodnie z recepturą nie zawiera żadnych substancji, które mogą wpływać na wartość AOX dla wód ściekowych.
Sekcja 13. POPSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Odpad produktu:

Odpady usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Porozumieć się z producentem
produktu w sprawie możliwości przerobu odpadów. Jeśli nie ma takiej możliwości,
przekazać do utylizacji w zakładzie posiadającym zezwolenie w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Nie usuwać do kanalizacji. Nie
składować na wysypiskach komunalnych. Nie usuwać produktu z opakowania. Kod
odpadu musi być nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zależności od
branży i miejsca użytkowania.

Zużyte opakowanie:

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do
recyklingu!
Nieoczyszczone pojemniki likwidować jak odpadowy produkt. Korzystać z usług firm
posiadających odpowiednie uprawnienia.

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21, Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm.
Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Mieszanina klasyfikowana jako niebezpieczna w świetle przepisów transportowych.
Informacje
dotyczące
przepisów
prawnych

14.1. Numer UN 14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN
(numer ONZ)

14.3. Klasa(-y)
zagrożenia w
transporcie

14.4 Grupa
pakowania

14.5. Zagrożenia
dla środowiska

ADR/RID/ADN

1950

AEROZOLE, palne

2 [nalepka 2.1]

Nie dotyczy.

Nie

IMDG

1950

AEROSOLS, flammable

2 [nalepka 2.1]

Nie dotyczy.

Nie

ICAO

1950

AEROSOLS, flammable

2 [nalepka 2.1]

Nie dotyczy.

Nie

14.6. Szczególne środki ostrożności:
Sztuki przesyłki nie powinny być rzucane lub narażone na uderzenia. Naczynia powinny być tak układane na pojeździe lub
w kontenerze, aby nie mogły przewrócić się lub spaść.
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia środowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Przepisy Unii Europejskiej
1.

Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i 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 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

.
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2.

Rozporządzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. 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 (GHS).
3. 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, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH)
4. Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca
niektóre dyrektywy.
5. Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów
opakowaniowych.
6. Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i
etykietowania preparatów niebezpiecznych.
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów
9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. zmieniające Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 648/2004 w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII
10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII
11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)
Przepisy krajowe
12. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm).
13. Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.2012.445).
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012.1018 ).
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi
zmianami
16. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
18. 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)
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)
20. Tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. „W sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej
z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)
22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173)
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)
24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627)
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. „W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r.,
Nr 137, Poz. 984) ze zmianami.
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dla produktu nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

.

Data wydania
Data aktualizacji

2013.09.06
-

Preparat czyszcząco-odtłuszczający, ogólnego stosowania

Wydanie

1

GREINPLAST ACO

Strona/stron

Strona 9 z 9

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sekcja 16. INNE INFORMACJE
Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia wymienione w sekcji 3:
R11
Produkt wysoce łatwopalny.
R12
Produkt skrajnie łatwopalny.
R36
Działa drażniąco na oczy.
R66
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia wymienione w sekcji 3:
Skrajnie łatwopalny gaz.
H220
H225
H280
H319
H336
EUH066

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Działa drażniąco na oczy
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów:
Flam. Gas 1

Gaz łatwopalny kat 1

Press. Gas

Gaz pod ciśnieniem

Flam. Liq. 2

Substancja ciekła łatwopalna kat. 2

STOT SE 3

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 3

Eye Irrit. 2

Działanie drażniące na oczy kat. 2

PNEC
DNEL
PBT
vPvB

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
Pochodny poziom niepowodujący zmian
Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne
Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolności do bioakumulacji

CAS

Chemical Abstracts Service

WE

Numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS

Najwyższe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy

NDSCh

Najwyższe chwilowe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy

Numer UN

Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)

ADR

Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

RID

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

IMDG

Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych

ICAO

Instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Szkolenia:
Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się
z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.
Informacje podane w Karcie Charakterystyki opierają się na aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia na dzień publikacji. Nie
stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Użytkownik
ponosi pełna odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonego celu. Produkt powinien być transportowany,
magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi
w dostarczonej dla niego Karcie Charakterystyki.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

.

