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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

DINITROL 870 MMA Comp. B

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Kleje, szczeliwa

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

DINOL GmbHNazwa firmy:

Pyrmonter Strasse 76Ulica:

D-32676 LuegdeMiejscowość:

Telefon: +49 (0) 5281 9829 80 Telefaks:+49 (0) 5281 9829 860

msds@dinol.comWydział Odpowiedzialny:

Giftnotruf Berlin: +49 30 30686 700 (Beratung in Deutsch und Englisch)1.4. Numer telefonu 

alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Kategorie zagrożenia:

Substancja ciekła łatwopalna: Flam. Liq. 2

Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Corr. 1A

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Dam. 1

Działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę: Skin Sens. 1

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: STOT SE 3

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 3

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie
metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

kwas metakrylowy; kwas 2-metylopropenowy

kwas maleinowy

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Piktogram: GHS02-GHS05-GHS07

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
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H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego 

ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P260 Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.

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

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501 Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Nie istnieją żadne informacje.

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

Nr WE IlośćNazwa chemiczna

Nr CAS Klasyfikacja zgodnie z 67/548/EWG

Nr Index Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Nr REACH

201-297-1 55-60%metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

F - Produkt wysoce łatwopalny, Xi - Produkt drażniący  R11-37/38-4380-62-6

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335607-035-00-6

01-2119452498-28

201-204-4 6-8%Methacrylic acid

C - Produkt żrący, Xn - Produkt szkodliwy, Xi - Produkt drażniący  R21/22-35-37-4379-41-4

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, STOT SE 3; H302 H312 H314 H335

203-742-5 <2%kwas maleinowy

Xn - Produkt szkodliwy, Xi - Produkt drażniący  R22-36/37/38-43110-16-7

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H302 H315 H319 

H317 H335

607-095-00-3

204-881-4 <1%2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

N - Produkt niebezpieczny dla środowiska  R50-53128-37-0

Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H400 H410

201-254-7 <1%hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu; alpha-hydroperoksykumen; hydronadtlenek 

kumenu

O - Produkt utleniający, T - Produkt toksyczny, C - Produkt żrący, Xn - Produkt 

szkodliwy, N - Produkt niebezpieczny dla środowiska  R7-23-21/22-48/20/22-34-51-53

80-15-9

Org. Perox. E, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT RE 2, 

Aquatic Chronic 2; H242 H331 H302 H312 H314 H373 H411

617-002-00-8

01-2119475796-19

Wydźwięk zdań R, H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
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Nie istnieją żadne informacje.

Wskazówki ogólne

W przypadku utraty świadomości ułożyć poszkodowanego w stabilnej pozycji bocznej i zasięgnąć 

porady lekarza.

W przypadku wdychania

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. 

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością woda i mydło. W przypadku złego 

samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skórą

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku kontaktu z oczami

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać 

opakowanie lub etykietę. 

Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie należy nigdy podawać czegokolwiek doustnie.

W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nie istnieją żadne informacje.

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

poszkodowanym

Nie istnieją żadne informacje.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

W przypadku pożaru używać piasek, suchy środek gaśniczy lub piana na bazie alkoholi.

Odpowiednie środki gaśnicze

Pełny strumień wody

Niewłaściwe środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Nie wdychać gazów eksplozyjnych i pożarowych.

W razie pożaru: Stosować niezależny sprzęt do ochrony dróg oddechowych. 

Woda do gaszenia nie powinna dostać się do kanalizacji lub zbiorników wodnych .

5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Nosić środki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

W przypadku ulatniania się gazu lub przedostania się do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomić 

kompetentne organa władzy.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny 

środek wiążący).

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

Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7 

Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
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Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

Przewietrzyć dotknięte problemem pomieszczenie.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Pary są cięższe od powietrza, rozprzestrzeniają się przy podłożu i tworzą z powietrzem mieszaniny 

wybuchowe.

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Nie magazynować razem z: Środek utleniający

Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Nie istnieją żadne informacje.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriawł./cm3mg/m³

80-62-6 Metakrylan metylu 100 NDS (8 h)

300 NDSCh (15 min)

Wartości DNEL/DMEL

Nr CAS Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narażenia Działania Wartość

128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

Pracownik DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 3,5 mg/m³

Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 18 mg/m³

Pracownik DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 0,5 mg/kg 

m.c./dziennie

Pracownik DNEL, zapalny skórny systemiczny 19 

mg/osoba/dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 0,78 mg/m³

Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 3,1 mg/m³

Konsument DNEL, długotrwałe skórny systemiczny 0,25 mg/kg 

m.c./dziennie

Konsument DNEL, zapalny skórny systemiczny 6,7 mg/kg 

m.c./dziennie

Konsument DNEL, długotrwałe doustny systemiczny 0,25 mg/kg 

m.c./dziennie

Konsument DNEL, zapalny doustny systemiczny 1 mg/kg 

m.c./dziennie

80-15-9 hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu; alpha-hydroperoksykumen; hydronadtlenek kumenu

Pracownik DNEL, długotrwałe inhalacyjny systemiczny 6 mg/m³
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Wartości PNEC

Nazwa chemicznaNr CAS

Dziedzina środowiska Wartość

128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol

Woda słodka 0,000199-0,0023 

mg/l

Woda morska 0,0000199-0,0002

3 mg/l

Osad wody słodkiej 0,0996-3,4 mg/kg

Osad morski 0,00996-0,34 

mg/kg

Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków 0,17-100 mg/kg

80-15-9 hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu; alpha-hydroperoksykumen; hydronadtlenek kumenu

Woda słodka 0,0031 mg/l

Woda morska 0,00031 mg/l

Osad wody słodkiej 0,023 mg/kg

Osad morski 0,0023 mg/kg

Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków 0,35 mg/l

Gleba 0,0029 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

Jeśli nie jest możliwa lub wystarczająca miejscowa wentylacja, należy zapewnić dobrą wentylację 

całego stanowiska roboczego.

Stosowne techniczne środki kontroli

Ogólne środki ochrony i higieny

Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

Okulary ochronne z osłoną boczną (DIN EN 166)

Ochrona oczu lub twarzy

Należy używać przetestowanych rękawic ochronnych (DIN EN 374):

Właściwy typ rękawic: NBR (Nitrylokauczuk) 

Do specjalnych zastosowań zaleca się sprawdzenie u producenta rękawic odporności na chemikalia 

wyżej wymienionych rękawic ochronnych.

Ochrona rąk

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Ochrona skóry

Należy zastosować odpowiednie środki ochronne dróg oddechowych. Substancja filtrująca/środowisko 

filtrujące A

Ochrona dróg oddechowych

biały

ciekłyStan fizyczny:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

po: AkrylatZapach:

Metoda testu

pH: Nie istnieją żadne informacje.
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Zmiana stanu

Nie istnieją żadne informacje.Temperatura topnienia:

Nie istnieją żadne informacje.Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:

Nie istnieją żadne informacje.Temperatura sublimacji:

Nie istnieją żadne informacje.Temperatura mięknięcia:

Nie istnieją żadne informacje.Punkt pour:

11 °CTemperatura zapłonu:

Palność

Nie istnieją żadne informacje.ciała stałego:

Nie istnieją żadne informacje.gazu:

Nie istnieją żadne informacje.

Właściwości wybuchowe

Nie istnieją żadne informacje.Granice wybuchowości - dolna:

Nie istnieją żadne informacje.Granice wybuchowości - górna:

Nie istnieją żadne informacje.Samozapalność:

Temperatura samozapłonu

Nie istnieją żadne informacje.ciała stałego:

Nie istnieją żadne informacje.gazu:

Temperatura rozkładu: Nie istnieją żadne informacje.

Nie istnieją żadne informacje.

Właściwości utleniające

Nie istnieją żadne informacje.Prężność par:

Nie istnieją żadne informacje.Gęstość względna:

Rozpuszczalność w wodzie: Nie ma potrzeby przeprowadzania badań, 

ponieważ wiadomo, że substancja nie 

rozpuszcza się w wodzie.

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

Nie istnieją żadne informacje.

Nie istnieją żadne informacje.Współczynnik podziału: 

n-oktanol/woda:

Nie istnieją żadne informacje.Lepkość dynamiczna:

Lepkość kinematyczna: Nie istnieją żadne informacje.

Nie istnieją żadne informacje.Gęstość par:

Szybkość odparowywania względna: Nie istnieją żadne informacje.

Nie istnieją żadne informacje.Badanie na oddzielenie 

rozpuszczalnika:

Nie istnieją żadne informacje.Zawartość rozpuszczalnika:

9.2. Inne informacje

Nie istnieją żadne informacje.Zawartość ciała stałego:

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Nie istnieją żadne informacje.

10.2. Stabilność chemiczna
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Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczeństwo polimeryzacji

Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

10.4. Warunki, których należy unikać

Metale alkaliczne 

Środek utleniający 

Silny kwas 

silne ługi 

Nadtlenki

10.5. Materiały niezgodne

Dwutlenek węgla (CO2) 

Tlenek węgla 

Inne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Nazwa chemicznaNr CAS

GatunekDawkaMetodaDroga narażenia Źródło

79-41-4 Methacrylic acid

ATE 500 mg/kgdroga pokarmowa

ATE 1100 mg/kgskóra

110-16-7 kwas maleinowy

SzczurLD50 708 mg/kg GESTISdroga pokarmowa

80-15-9 hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu; alpha-hydroperoksykumen; hydronadtlenek kumenu

SzczurLD50 382 mg/kg IUCLIDdroga pokarmowa

SzczurLD50 500 mg/kg RTECSskóra

droga oddechowa (4 h) para LC50 1,4 mg/l Szczur IUCLID

droga oddechowa aerozol ATE 0,5 mg/l

Działanie drażniące i żrące

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Działanie uczulające

Może powodować reakcję alergiczną skóry. (metakrylan metylu; ester metylowy kwasu 

metakrylowego; kwas maleinowy)

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. (metakrylan metylu; ester metylowy kwasu 

metakrylowego)

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Nr CAS Nazwa chemiczna

[h] | [d]Toksyczność dla 

organizmów wodnych

Metoda Dawka ŹródłoGatunek

kwas maleinowy110-16-7

Ostra toksyczność dla ryb 96 h GESTISLC50 5 mg/l ryba

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 h GESTISEC50 316 mg/l

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol128-37-0

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 hEC50 0,48-0,61 

mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie istnieją żadne informacje.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie istnieją żadne informacje.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

Log PowNazwa chemicznaNr CAS

110-16-7 -0,34kwas maleinowy

128-37-0 5,102,6-Di-tert-butyl-p-cresol

Nie istnieją żadne informacje.

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie istnieją żadne informacje.

Nie istnieją żadne informacje.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

W celu usunięcia odpadów zwrócić się do licencjonowanej firmy zajmującej się utylizacją.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2924

MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, ŻRĄCY, I.N.O.14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

314.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

II14.4. Grupa opakowaniowa:

3+8Etykiety:
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Kod klasyfikacji: FC

Postanowienia specjalne: 274

Ilość ograniczona (LQ): 1 L

Kategorie transportu: 2

338Numer zagrożenia:

Kod ograniczeń przejazdu przez 

tunele:

D/E

 E2

Inne istotne informacje (Transport lądowy)

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2924

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

314.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

II14.4. Grupa opakowaniowa:

3+8Etykiety:

noMarine pollutant:

274Postanowienia specjalne:

Ilość ograniczona (LQ): 1 L

F-E, S-CEmS:

 E2

Inne istotne informacje (Transport morski)

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2924

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

314.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

II14.4. Grupa opakowaniowa:

3+8Etykiety:

A3Postanowienia specjalne:

Ilość ograniczona (LQ) 

(transp.lotniczy pasażerski):

0.5 L

352IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasażerski):

1 LIATA-Maksymalna ilość (transp.lotniczy pasażerski):

363IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy):

5 LIATA-Maksymalna ilość (transp.lotniczy towarowy):
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 E2

: Y340

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nieZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie istnieją żadne informacje.

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

Nie istnieją żadne informacje.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

lub mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

Nie istnieją żadne informacje.Zawartość lotnych związków 

organicznych (LZO) zgodnie z 

Dyrektywą 2004/42/WE:

Informacja uzupełniająca

Należy dodatkowo stosować się do krajowych przepisów i rozporządzeń! 

Przestrzegać wytycznej 98/24/WE o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracowników przed 

zagrożeniem przez substancje chemiczne.

Uwaga krajowe działają Chemikaliów.

Przepisy narodowe

Przestrzegać ograniczeń zatrudniania według ustawy o ochronie pracy 

nieletnich (94/33/WE). Przestrzegać ograniczeń zatrudniania kobiet w ciąży 

i karmiących matek według wytycznych rozporządzenia o ochronie matki 

pracującej (92/85/EWG).

Ograniczenie stosowania:

2 - zanieczyszczenie wodyKlasa zagrożenia wód (D):

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wydźwięk zdań R (Numer i pełny opis)

07 Może spowodować pożar.

11 Produkt wysoce łatwopalny.

21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

22 Działa szkodliwie po połknięciu.

23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

34 Powoduje oparzenia.

35 Powoduje poważne oparzenia.

36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.

37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

48/20/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w 

następstwie długotrwałego narażenia.

50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

51 Działa toksycznie na organizmy wodne.

53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
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Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H242 Ogrzanie może spowodować pożar.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Nie istnieją żadne informacje.

Informacja uzupełniająca

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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