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Zastrzega się możliwość zmian! Stan na Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona PL nr kat. 

 
 

1 Oznaczenie substancji lub mieszaniny i przedsiębiorstwa 

Nazwa handlowa 

Płyn chłodzący KF 23E 

Zastosowanie substancji / preparatu 

Środek przeciw zamarzaniu do systemów spawalniczych EWM 

Producent / dostawca 

EWM AG 

Nazwa ulicy 

Dr. Günter Henle Str. 8 

Kod kraju / kod pocztowy / miejscowość 

D – 56271 Mündersbach 

Punkt informacji technicznej 

Technika stosowana (Tel. +49 (0) 2680/ 181-318 

Telefon / Telefaks / E-mail 

+49 (0)2680/ 181-335  / +49 (0)2680/ 181-244 / E-mail: qm@ewm.de 

Informacja w razie wypadku 

+48 (42) 657 99 00 

National Poison Information Centre and Clinical Department of Toxicology Inst. of Occupational Medicine 

II. Sw. Teresy 8, P.O. Box 199 90950 Lótz 

 
 

2 Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Zaszeregowanie substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja mieszaniny KF 23E wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

Substancje niebezpieczne: etanol (alkohol etylowy) (nr indeksowy: 603-002-00-5) (CAS: 64-17-5) 

Hasło ostrzegawcze: uwaga 

Piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia: GHS02 

 

Łatwopalna ciecz, kategoria 3 (Flam. Liq. 3) 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

Klasyfikacja mieszaniny KF 23E wg dyrektywy Rady 67/548/EWG: 

Piktogram ostrzegawczy: nie podano 

Substancje niebezpieczne: etanol (alkohol etylowy) (CAS: 64-17-5) 
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2.2 Elementy oznaczenia 

Zaszeregowanie opakowania KF 23E wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

Substancje niebezpieczne: Etanol (Ethyl Alcohol) (nr indeksowy: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Słowo ostrzegawcze: Uwaga 

Symbol ostrzegawczy GHS02 

 

Standardowe zwroty informujące o zagrożeniach 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

Sposób bezpiecznego obchodzenia się z produktem 

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie 

wzbronione. 

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 

P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

Sposób bezpiecznego obchodzenia się z produktem – reakcja 

P303 + P361 + P353 W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy: Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

Sposób bezpiecznego obchodzenia się z produktem – składowanie 

P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 
 

2.3 Pozostałe zagrożenia 

Szkodliwe działanie na zdrowie: 

Miejscowo działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. Działa odtłuszczająco na skórę, może powodować 

jej pęknięcia, co otwiera drogę do infekcji. W razie kontaktu z oczami grozi uszkodzeniem wzroku. Opary 

działają narkotycznie, w zależności od stężenia i czasu ekspozycji. Objawem zatrucia jest uczucie 

nietrzeźwości, któremu towarzyszą bóle głowy, dreszcze, uczucie ucisku w oczach (również w okolicy 

żołądka), pojawia się zmęczenie i uczucie senności. 

 

Szkodliwe działanie na środowisko: 

W przypadku uwolnienia na wolnej przestrzeni szybko odparowuje (szczególnie przy wyższych 

temperaturach). Opary są cięższe niż powietrze i mogą rozprzestrzenić się po okolicy na duże odległości 

od miejsca uwolnienia. Tworzy z powietrzem wybuchową mieszaninę. Ciecz miesza się z wodą 

nieograniczenie. W przypadku wycieku dużych ilości do wody na powierzchni wody może powstać 

wybuchowa mieszanina alkoholu i powietrza. 

 

Poważne negatywne działania na właściwości fizyko-chemiczne: 

Mieszanina jest zaszeregowana i oznaczona jako palna. W kontakcie z powietrzem może utworzyć palne 

/ wybuchowe mieszaniny. Opary są cięższe niż powietrze i gromadzą się tuż nad ziemią. Mogą dotrzeć 

do źródeł zapłonu i eksplodować. 

 
 

3 Skład / informacja o składnikach 

Skład chemiczny 

Etanol denaturuje w roztworze wodnym 
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Składniki niebezpieczne 

ETANOL; nr WE: 200-578-6; nr CAS: 64-17-5, numer indeksowy 603-002-00-5 

Zawartość: < 24%, synonimy: alkohol etylowy, etanol 

2-metylo-1-propanol; nr WE: 201-148-0; nr CAS: 78-83-1, numer indeksowy 603-108-00-1 

Zawartość: ok. 0,45%, synonimy: izobutanol, 2-metylopropan-1-ol, izobutanol, alkohol izobutylowy 

WODA; nr WE 231-791-2; nr CAS 7732-18-5 

Zawartość: ok. 76 % 

Klasyfikacja: nie dotyczy 
 

Klasyfikacja czystego etanolu wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo 

Piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia: GHS02 

 

Łatwopalna ciecz, kategoria 2 (Flam. Liq. 2) 

H225 Łatwopalna ciecz i pary 

Klasyfikacja izobutanolu wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo 

Piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia: GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Łatwopalna ciecz, kategoria 3 (Flam. Liq 3) 

Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1 (Eye Dam. 1) 

Działanie podrażniające na skórę, kategoria 2 (Skin 

Irrit. 2) 

Toksyczne działanie na narządy krytyczne przy 

narażeniu jednorazowym, kategoria 3 (STOT SE 3) 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu 

H315 Działa drażniąco na skórę 

H335+H336 Może powodować podrażnienie 

dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie 

senności lub zawroty głowy. 
 

 

Mieszanina zawiera dalsze składniki w stężeniu, które nie ma wpływu na ogólne zaszeregowanie 

mieszaniny. 
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4 Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy: 

Informacje ogólne: 

Zanieczyszczone produktem części garderoby niezwłocznie zdjąć. 

W razie inhalacji 

Zapewnić dopływ świeżego powietrza  

W przypadku utrzymujących się dolegliwości zgłosić się do lekarza. 

W przypadku utraty przytomności osobę ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej.  

W razie kontaktu ze skórą 

Natychmiast przemyć dużą ilością wody oraz mydłem. 

W przypadku utrzymującego się podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza. 

W razie kontaktu z oczami 

Przemywać przez kilka minut oczy strumieniem wody mając otwarte powieki.  

W przypadku utrzymujących się dolegliwości zgłosić się do lekarza. 

W razie połknięcia 

Przepłukać jamę ustną i podać do picia dużą ilość wody. 

W przypadku utrzymujących się dolegliwości zgłosić się do lekarza. 

Wskazówki dla lekarza 

Mogą wystąpić następujące objawy: 

bóle głowy, oszołomienie, zawroty głowy, utrata przytomności, nudności 

 
 

5 Środki w przypadku pożaru 

Klasa pożarowa B: substancje płynne lub półpłynne, odpowiednie środki gaśnicze 

CO2, proszek gaśniczy, strumień rozpylonej wody 

Większy pożar należy gasić strumieniem rozpylonej wody lub pianą odporną na działanie alkoholu. 

Szczególne zagrożenie ze strony substancji, produktów spalania lub powstających gazów 

W przypadku ogrzania lub pożaru istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się trujących gazów. (np. tlenek 

węgla) 

Specjalny sprzęt ochronny: 

Zależny od otoczenia aparat tlenowy. Zakładać kompletny kombinezon ochronny. 

 
 

6 Środki w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

Indywidualne środki ostrożności 

Założyć aparat tlenowy, nosić osprzęt ochronny. Trzymać z dala niechronione osoby. 

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Zapobiec przedostaniu się do kanalizacji oraz podłoża. W przypadku przedostania się większej ilości do 

wód lub kanalizacji powiadomić odpowiednie władze. 

Metody oczyszczania/pochłaniania 

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, krzemionka, środek wiążący kwasy, uniwersalny 

środek wiążący, trociny). 

Materiał skażony usunąć jako odpad zgodnie z punktem 13. Zadbać o odpowiednią wentylację. 
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7 Obchodzenie się i składowanie 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. 

Zapewnić odpowiednią wentylację / wyciąg w miejscu pracy. Zapobiegać tworzeniu się aerozoli. 

Środki ostrożności dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 

Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. 

Podjąć środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 

Informacje na temat warunków składowania 

Temperatura składowania: temperatura pokojowa, nie składować powyżej 25°C 

Chronić przed gorącem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Wymagania odnośnie pomieszczeń magazynowana i pojemników 

Przechowywać zawsze w pojemnikach odpowiadających oryginalnemu opakowaniu. Przechowywać w 

chłodnym miejscu. 

Środki ostrożności dotyczące wspólnego składowania 

Nie przechowywać razem z kwasami. Nie składować razem ze środkami utleniającymi. 

Klasa składowania VCI: 3 

Określone zastosowanie 

Środek przeciw zamarzaniu do zastosowań przemysłowych 

 
 

8 Ograniczenie i monitorowanie ekspozycji/środki ochrony indywidualnej 

Wartości graniczne dla stanowisk pracy (AGW) Niemcy 

Dodatkowe wskazówki dotyczące projektowania instalacji technicznych: 

W miarę możliwości należy pracować w systemie zamkniętym z układem odsysającym. W przypadku 

obsługi większych ilości w obszarze otwartym lub w razie tworzenia się aerozoli należy pracować tylko z 

lokalnym systemem odsysającym lub stosować ochronę dróg oddechowych. 

ETANOL; nr WE: 200-578-6; nr CAS: 64-17-5 
 

Specyfikacja: TRGS 900 – wartości graniczne dla stanowisk pracy (Niemcy) (wersja z dn. 

2.07.2013 r.) 

Wartość: 500 ppm / 1000 mg/m3 

Ograniczenie: 2 – maks. 2-krotne przekroczenie wartości granicznych dla stanowisk pracy (AGW) 

4 razy w ciągu zmiany przez 1 h 

Upośledzenie płodności: substancje Y, w przypadku których bez przekroczenia AGW i granicznej 

wartości biologicznej (BGM) nie występuje niebezpieczeństwo upośledzenia płodności. 

2-metylo-1-propanol (IZOBUTANOL); nr WE: 201-148-0; nr CAS: 78-83-1 

Specyfikacja: TRGS 900 – wartości graniczne dla stanowisk pracy (Niemcy) (wersja z dn. 

2.07.2013 r.) 

Wartość: 100 ml / 310 mg/m3 

Ograniczenie: 1– maks. 1-krotne przekroczenie wartości granicznych dla stanowisk pracy (AGW) 

przez czas 15 minut, 4 razy w ciągu zmiany,  

odstęp 1 h 

Upośledzenie płodności: substancje C, w przypadku których bez przekroczenia AGW i granicznej 

wartości biologicznej (BGM) nie występuje niebezpieczeństwo upośledzenia płodności. 
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Środki ochrony indywidualnej  

Ogólne środki ochrony i higieny:  

Zabrudzone ubrania zdjąć natychmiast. Przed przerwą oraz po zakończeniu pracy umyć ręce. 

Nie wdychać gazów, oparów/aerozoli. Unikać kontaktu z oczami i skórą. 

Podczas pracy nie spożywać posiłków ani napojów. 

Ochrona dróg oddechowych: 

W razie niewystarczającej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych. Filtr A 

Ochrona rąk: 

Zakładać rękawice wg. DIN EN 374 (zalecenia producenta). W przypadku, gdy noszenie rękawic jest 

niemożliwe z przyczyn związanych z bezpieczeństwem (np. praca na maszynach wirujących): stosować 

ochronny krem do rąk. Rodzaj kremu należy uzgodnić z lekarzem zakładowym. 

Uwaga: Wbrew obwieszczeniu 220 oraz REACH-V informacja o rodzaju materiału, z jakiego wykonano 

rękawice, jest niewystarczająca. Czas przebicia zależy nie tylko od materiału, z jakiego wykonano 

rękawice, lecz także od metody zastosowanej podczas ich produkcji. Dlatego istotne jest przestrzeganie 

zaleceń producenta rękawic. 

Najlepiej nadają się rękawice wykonane z polichloroprenu – CR (0,5 mm), kauczuku nitrylowego/ lateksu 

nitrylowego – NBR (0,35 mm), kauczuku butylowego – butyl (0,5 mm) lub kauczuku fluorowego – FKM 

(0,4 mm). Z powodu degradacji, silnego pęcznienia lub krótkiego czasu przebicia nieodpowiednie są 

rękawice wykonane z następujących materiałów: kauczuk/lateks naturalny – NR, polichlorek winylu – 

PCW 

Ochrona oczu: 

Stosować szczelnie przylegające okulary ochronne wg EN 166:2001 

Ochrona ciała: 

Odzież ochronna odporna na działanie rozpuszczalników 
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9 Właściwości fizykochemiczne 

Cechy rozpoznawcze 

Postać: ciecz 

Kolor:  bezbarwny 

Zapach:  alkoholu 

Dane istotne dla bezpieczeństwa 

Wybuchowość: 

Produkt nie jest wybuchowy, tworzy jednakże wybuchowe mieszaniny z parą/powietrzem. 

Dolna granica wybuchowości: 3,9 vol% (etanol) 

Górna granica wybuchowości: 20,5 vol% (etanol) 

Ciśnienie pary: nie określono 

Gęstość: (20 °C) 0,960 g/cm³ 

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny 

Wartość pH: nie określono 

Temperatura wrzenia: ok. 85 °C (1013 mbar) 

Temperatura zapłonu: ok. 39 °C  

Temperatura samozapłonu: ok. 570 °C 

 

Pozostałe dane 

Przewodność < 25 S 

Temperatura topnienia / zakres temperatur 

topnienia 
ok. -10 °C 

 

Nie określono pozostałych danych fizykochemicznych. 

 
 

10 Stabilność i reaktywność 

Warunki, których należy unikać 

Kontakt z otwartym ogniem, kontakt z gorącymi powierzchniami, koncentracja w granicach wybuchowości 

Substancje, których należy unikać 

Aluminium, chlorki kwasowe, silne utleniacze i reduktory, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, 

nadtlenki. 

Niebezpieczne produkty rozkładu 

Tlenek węgla i dwutlenek węgla w przypadku rozkładu termicznego 

Brak produktów rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
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11 Informacje toksykologiczne 

Dane dotyczące produktu: 

Dane toksykologiczne dotyczące ludzi: patrz rozdz. 2.3 

Ostra toksyczność: brak danych o produkcie dotyczących badań na zwierzętach. W oparciu o dane z 

badań składników na zwierzętach uzyskano następujące wartości:  

LD50 (szczur doustnie): > 20 g/kg 

Zgodnie z wiedzą producenta nie występują inne zagrożenia niż oznaczone 

Dane dotyczące składników 

Czysty etanol: 

Główne drogi wchłaniania: W przypadku narażenia zawodowego głównie przez drogi oddechowe; w 

nieznacznym stopniu przez skórę. Etanol jest wchłaniany z przewodu pokarmowego praktycznie w 100%. 

 

Metabolizm i wydalanie: 

Wchłonięty etanol ulega dystrybucji głównie do przestrzeni wodnych organizmu. Przenika przez barierę 

krew-mózg oraz łożysko. Ponad 90% wchłoniętej dawki jest metabolizowane w wątrobie, natomiast 

reszta jest wydalana w postaci niezmienionej przez nerki lub wydychana. 

 

Ostra toksyczność:  

Efekty toksyczne: patrz rozdz. 2.3 

Dane z badań na zwierzętach dla ekspozycji jednorazowej: 

LD50 (szczur doustnie) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (szczur wziewnie): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Rakotwórczość: 

Długotrwałe przyjmowanie dużych ilości etanolu w postaci napojów alkoholowych przez ludzi może 

powodować powstawanie nowotworów jamy ustnej i gardła, krtani, przełyku i wątroby, a przypuszczalnie 

również gruczołu sutkowego i jelita. W przypadku styczności w ramach czynności zawodowych 

przyczynia się ono do zachorowania na raka w nieznacznym stopniu. 

b) Mutagenność: 

Mutagenne działanie etanolu zostało jednoznacznie wykazane podczas prób na zwierzętach, przy czym 

stosowane dawki wyraźnie znajdowały się w zakresie toksyczności. W przypadku styczności w ramach 

czynności zawodowych potencjał mutagenny uważa się za nieznaczny. 

c) Toksyczność reprodukcyjna: 

W przypadku przestrzegania wartości NDS / tolerancji biologicznej BAT nie należy obawiać się 

niebezpieczeństwa upośledzenia płodności. Jednoznacznie wykazano osłabienie rozrodczości 

(embriopatia alkoholowa) po doustnym przyjmowaniu dużych dawek. Stężenie etanolu we krwi matki, 

przy którym występują te efekty, dotyczy jednak zakresu nieosiąganego w przypadku ekspozycji na 

wdychanie przy stężeniu występującym w miejscu pracy. 

d) Działanie uczulające: 

Nie stwierdzono działania uczulającego. 

e) Rakotwórczość: 

Nie stwierdzono działania rakotwórczego. 

f) Mutagenność: 

Brak wystarczających danych (testy mikrobiologiczne dostarczyły negatywnych lub wątpliwych wyników). 

g) Toksyczność reprodukcyjna: 

W przypadku przestrzegania wartości NDS / tolerancji biologicznej BAT nie należy obawiać się 

niebezpieczeństwa upośledzenia płodności. 

Dodatkowe informacje: brak 
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12 Dane dotyczące toksyczności ekologicznej 

Produkt ten stanowi niewielkie zagrożenie dla wody (WGK 1). 

Nie istnieją żadne dalsze dane dotyczące produktu. 

Następujące informacje są dostępne dla czystych składników: 

Czysty etanol: 

Działanie ekotoksyczne: Łatwość biodegradacji. Nie dochodzi do bioakumulacji. Szybka degradacja 

abiotyczna w powietrzu. W wysokim stężeniu wykazuje szkodliwe oddziaływanie na organizmy wodne 

(podobnie jak w przypadku ludzi). Przy prawidłowej obsłudze nie dochodzi do zakłóceń w pracy 

oczyszczalni ścieków. Patrz też rozdz. 2.3 

Dane dotyczące toksyczności ekologicznej: 

Toksyczność dla ryb:   

Ryby:   42–14 200 mg/ l / 96 h; wartość średnia:  11 000 mg/ l / 96 h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l / 48 h [Merck] 

Skorupiaki: LC50: 1030–1190 mg/ l / 48 h; wartość średnia: 1110 mg / l / 48 h [GESTIS] 

Toksyczność dla rozwielitek:  Daphnia:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268–14 221 mg/l / 48 h [Merck] 

Toksyczność wobec bakterii: Pseudomonas putida: EC5:   6500 mg/l / 16 h [Merck] 

Toksyczność wobec alg:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l / 7 d [Merck] 

Pierwotniaki:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l / 72 h [Merck] 

Pozostałe dane (wszystkie [Merck]): 

BZT5:   0,93–1,67 g/g 

ChZT:   1,99 g/g 

TZT:   2,10 g/g 

Biodegradacja: 94%: łatwa biodegradowalność (wytyczna OECD 301E) 

Współczynnik podziału log P(o/w):  - 0,32 (nie dochodzi do bioakumulacji.) 

WGK:   1 (niewielkie zagrożenie dla wody) VwVwS zał. 1 nr id. 96 

Wynik badania Federalnego Instytutu Fizyko-Technicznego (PTB) 

Niezaklasyfikowana jako PBT i vPvB 

Inne szkodliwe działania 

brak danych 
 

Czysty 2-metylo-1-propanol: 

Działanie ekotoksyczne:  

Łatwość biodegradacji. Nie dochodzi do bioakumulacji.  W wysokim stężeniu wykazuje szkodliwe 

oddziaływanie na organizmy wodne. Przy prawidłowej obsłudze nie dochodzi do zakłóceń w pracy 

oczyszczalni ścieków. 
 

Dane dotyczące toksyczności ekologicznej: 

Toksyczność dla ryb:   

Ryby:   1330–2030 mg/ l / 96 h; wartość średnia: 1510 mg/ l / 96 h [GESTIS] 

Pimephalis promelas: LC50: 1430 mg/ l / 96 h [Merck] 

Skorupiaki:  LC50: 3720–20 700 mg/ l / 48 h; wartość średnia: 9280 mg / l / 48 h [GESTIS] 

Toksyczność dla rozwielitek: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l / 48 h [Merck]  

Toksyczność wobec bakterii:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l/15 min  

(test Microtox) [Merck] 

Toksyczność wobec alg:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l / 48 h [Merck] 

Pierwotniaki:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l / 72 h [Merck] 
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Pozostałe dane (wszystkie [Merck]): 

BZT:   64% TZT / 5d 

ChZT:  100% TZT  

TZT:   2060 g/g 

Biodegradacja:  99% / 14d: łatwa biodegradowalność (zmodyfikowane badanie przesiewowe 

OECD) 

Współczynnik podziału log P(o/w):  0,79 (25°C, metoda eksperymentalna) (Nie dochodzi do 

bioakumulacji.) 

WGK: 1 (niewielkie zagrożenie dla wody) VwVwS zał. 2 nr id. 131 
 

13 Usuwanie 

Produkt: 

Przekazać do odzysku z uwzględnieniem wymogów przepisów urzędowych. 

Zaleca się uzgodnienie dokładnego kodu odpadu z jednostką usuwającą odpady. 

Kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu odpadów (AVV) 

14 06 03* 

Nazwa odpadu: inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny 

Odpady nasycone produktem (np. sorbenty): Kod odpadu: 15 02 03 

Nazwa odpadu: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i odzież ochronna z 
wyłączeniem 

oznaczonych kodem 15 02 02* 

(kody i określenia odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu odpadów AVV) 

Oczyszczone lub całkowicie opróżnione opakowania 

Nieskażone i niezanieczyszczone opakowania można przekazać do odzysku. Zalecany środek czyszczący: 
woda. 

a) Opakowania z tworzyw sztucznych: 

Kod odpadu: 15 01 02 Określenie odpadu: Opakowania z tworzyw sztucznych  

b) Opakowania z metalu:  

Kod odpadu: 15 01 04 

Określenie odpadu: Opakowania z metalu (kody i określenia odpadów zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie wykazu odpadów AVV) 

 

14 Informacje na temat transportu 

Transport lądowy ARD / RID 

Klasyfikacja 

Klasa: nie dotyczy Numer zagrożenia: nie dotyczy 

Numer UN: nie dotyczy Kod klasyfikacyjny: nie dotyczy 

Nazwa substancji 

nie dotyczy 

Składnik niebezpieczny 

nie dotyczy 

Opakowanie 

Grupa pakowania: nie dotyczy 

Etykieta ostrzegawcza: nie dotyczy 

Uwagi: 

Roztwory wodne alkoholu etylowego do 24 vol.- % zawartości alkoholu nie podlegają przepisom  
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Transport morski IMDG / GGVSee  

Klasyfikacja 

Kod IMDG: nie dotyczy EmS: nie dotyczy 

Numer UN: nie dotyczy Marine Pollutant: nie dotyczy 

Nazwa substancji 

nie dotyczy 

Składnik niebezpieczny 

nie dotyczy 

Opakowanie 

Grupa pakowania: nie dotyczy 

Etykieta ostrzegawcza: nie dotyczy 

Uwagi: 

Roztwory wodne alkoholu etylowego do 24 vol.- % zawartości alkoholu nie podlegają przepisom 
 

Transport lotniczy ICAO- TI und IATA- DGR 

Klasyfikacja 

Klasa: nie dotyczy 

Numer UN: nie dotyczy 

Nazwa substancji 

nie dotyczy 

Składnik niebezpieczny 

nie dotyczy 

Opakowanie 

Grupa pakowania: nie dotyczy 

Etykieta ostrzegawcza: nie dotyczy 

Uwagi: 

Roztwory wodne alkoholu etylowego do 24 vol.- % zawartości alkoholu nie podlegają przepisom 
 

15 Przepisy prawne 

Przepisy prawne dotyczące substancji lub mieszaniny 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 

sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 

1907/2006 rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Komisji, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH) nr ustawy 258/2000 Slg. o ochronie zdrowia publicznego w brzmieniu 

późniejszych przepisów rozporządzenia rządu nr 361/2007 Slg. o określeniu warunków w zakresie 

ochrony zdrowia podczas pracy. Ustawa nr 356/2003 Slg. w sprawie substancji chemicznych i 

preparatów w brzmieniu późniejszych ustaw. 
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Ocena bezpieczeństwa 

Ocena bezpieczeństwa substancji w tym preparacie nie została przeprowadzona. 

Niemieckie przepisy krajowe 

Klasa zagrożenia dla wody (WGK) 

Klasa (WGK): 1 niewielkie zagrożenie dla wody (autoklasyfikacja) 

Instrukcja techniczna w sprawie utrzymywania czystości powietrza (TA-Luft) 

Pkt 5.2.5:   Substancje organiczne za wyjątkiem materiałów pylistych: 

Maks. stężenie masowe: 50 mg/m3 lub maks. przepływ masowy: 

0,50 kg/h (obliczane jako całkowity węgiel organiczny) 

Rozporządzenie w sprawie ochrony w przypadku awarii (12. BImSchV) 

Załącznik I nr 7b:   Próg ilościowy: Zdanie 1: 5 000 000 kg;  

Zdanie 2: 50 000 000 kg  

Rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników (31. BImSchV) 

Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) <24,5% 

Pozostałe przepisy, ograniczenia i rozporządzenia o zakazach: 

Należy przestrzegać ograniczeń w zatrudnianiu zgodnie z ustawą o ochronie pracy młodzieży 

(94/33/WE). 

Instrukcja stowarzyszenia zawodowego dla branży chemicznej: BGI 621: rozpuszczalniki 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (odpowiedzialność w przypadku terenów 

skażonych) 

W oparciu o stan naszej wiedzy oświadczamy, że niniejszy produkt nie zawiera substancji chemicznych 

wymagających zgłoszenia tego faktu zgodnie z powyższą ustawą.  

US Toxic Substances Control Act (ustawa w sprawie nadzoru nad substancjami trującymi) 

Wszystkie składniki niniejszego produktu są ujęte albo w TSCA Inventory (w wykazie substancji 

niebezpiecznych), za wyjątkiem wymagań TSCA Inventory zgodnie z 40 CFR 720.30 lub odpowiadają 

PMN Polymer Exemption 40 CFR 723 250. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Europejski Wykaz 

Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym) 

Składniki tego produktu są ujęte w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu 

Komercyjnym lub są wyłączone z wymogu ujęcia w tym wykazie. 
 

16 Pozostałe informacje 

Lista zwrotów H (pełna treść), które podano w punkcie 2 niniejszej karty charakterystyki 

Pełną treść zwrotów H podano w punktach 2 i 3. 

Wystawiający kartę charakterystyki 

Dział Zarządzania Jakością (Telefon +49 (0) 2680/1810) 

 Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszą się wyłącznie do opisywanego w niej 

produktu w oparciu o stan naszej aktualnej wiedzy i doświadczeń i nie muszą być wyczerpujące. Nie 

stanowią one żadnego zapewnienia dotyczącego właściwości opisywanego produktu. W razie 

wystąpienia nieprzewidzianych oddziaływań lub właściwości tego produktu karta charakterystyki nie może 

zastąpić konsultacji z odpowiednio przeszkolonymi specjalistami. Za zgodne z obowiązującymi 

przepisami obchodzenie się z produktem odpowiada użytkownik. Nie stanowią one żadnego zapewnienia 

dotyczącego właściwości opisywanego produktu.  
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