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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : Degreaser Extra P-60
UFI : PF72-70QK-Y00G-U87N
Kod produktu : 70000
Rodzaj produktu : Mieszanina węglowodorów
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania : Do stosowania przez personel wykwalifikowany.
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Degreaser / czyszczenia

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu 
alarmowego

Komentarz

Polska Pomorskie Centrum 
Toksykologii
Szpital MSWiA

Ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk

+48 58 682 04 04
+48 58 309 83 83

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z 

Rozporządzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Załącznik II Rozporządzenia REACH)
Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 H315 
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie 
przewlekłe, kategoria 2

H411 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długoterminowe szkodliwe efekty w środowisku wodnym. Działa szkodliwie: może 
powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Irritating to skin.
2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS07 GHS08 GHS09
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy, odzież ochronną.
P301+P310+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ, z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
P391 - Zebrać wyciek.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do zatwierdzonej placówce utylizacji odpadów.

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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2.3. Inne zagrożenia
Inne zagrożenia, które nie powodują 
zaklasyfikowania

: Częste lub długotrwałe kontakty mogą odtłuścić i osuszyć skórę, powodując dyskomfort i 
zapalenie skóry. This material can accumulate static charge by flow or agitation and can be 
ignited by static discharge. Vapours can travel considerable distances to a source of 
ignition where they can ignite, flash back, or explode.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Frakcja naftowa hydroodsiarczona (ropa naftowa); 
Frakcja naftowa – niespecyfikowana; [Złożona 
mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku 
traktowania wyjściowej ropy naftowej wodorem 
w obecności katalizatora w celu przekształcenia 
organicznej siarki w siarkowodór, który jest usuwany. 
Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C9 do C16, wrzących 
w zakresie temp. ok. 150–290 °C (302–554°F).]

(Numer CAS) 64742-81-0
(Numer WE) 265-184-9
(Numer indeksowy) 649-423-00-8

90 – 95 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Oleylamine ethoxylaat (Numer CAS) 26635-93-8
(Numer WE) 500-048-7

1,5 – 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki ogólnie : W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub jeżeli objawy nie ustępują, należy zasięgnąć porady 

lekarza.
środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w spokojnym miejscu i w razie 

potrzeby wziąć porady lekarza. W przypadku utraty przytomności miejsce w 
nieświadomości i zasięgnąć porady lekarza.

środki po kontakcie ze skórą : Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zmienić zanieczyszczoną odzież. Wyprać 
zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast zacząć je opłukiwać dużą ilością wody przez 
10 - 15 minut, przytrzymując podniesione powieki. Następnie skontaktować się z optykiem. 
Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać, skontaktować się z lekarzem.

środki po połknięciu : NIE wymuszać wymiotów!. Natychmiast udać się po pomoc medyczną. Pozwalać połykać 
wodę małymi łykami (efekt rozcieńczenia).

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Po zainhalowaniu : Opary mogą powodować senność i zawroty głowy.
Po kontakcie ze skórą : Długotrwały kontakt może powodować lekkie podrażnienie.
Po kontakcie z oczami : Podrażnienie oka.
Po połknięciu : Szkodliwe: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
In the case of lung irritation: Primary treatment using corticoide spray, eg. Auxiloson spray, Pulmicort-dosage-spray. (Auxiloson and Pulmicort are 
registered trademarks).

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze : Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia. Dwutlenek węgla (CO2). Piasek. 

Proszek. Piana.
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Nieodpowiednie środki gaśnicze : Hongaars

Pools

Engels

Strumień wody.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Zagrożenie pożarowe : Przy ogrzewaniu/spalaniu: uwolnić toksyczne gazy/opary, np.: tlenek węgla - dwutlenek 

węgla.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru : Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do 

oddychania.
Instrukcje gaśnicze : Nie używać strumienia wody.
Ochrona podczas gaszenia pożaru : W razie wystąpienia ognia: ubrać niezależny ochronny aparat do oddychania.
Inne informacje : Używać rozpylonej wody/strumienia wody do ochrony personelu i ochładzania 

zagrożonych pojemników. Zebrać zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie pozwolić by 
dostała się do kanalizacji lub wody gruntowej.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogólne środki zaradcze : Nie wdychać oparów lub sprayu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zapewnić 

odpowiednią wentylację.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną i ochrony oczu / twarzy. Rękawice.
Procedury awaryjne : W przypadku uwolnienia gazu lub przecieku do wód, gruntów lub systemów 

kanalizacyjnych, konieczne jest poinformowanie odpowiednich władz.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne : Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie wypuszczać do wód gruntowych, wód powierzchniowych lub kanalizacji. Nie dopuścić do wycieku do gleby/podglebia. W przypadku uwolnienia 
gazu lub przecieku do wód, gruntów lub systemów kanalizacyjnych, konieczne jest poinformowanie odpowiednich władz.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody usuwania skażenia : Rozlanie małych ilości płynu: zebrać w niepalnym materiale chłonnym i zgarnąć łopatą do 

pojemnika w celu usunięcia. Czyścić materiałem absorbującym (np. piaskiem, trocinami, 
neutralnym, zgranulowanym absorbentem lub żelem silikonowym).

Dalsze informacje : Może być śliski na twardej gładkiej powierzchni.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat usuwania - sprawdź w Sekcji 13. Informacje na temat osobistego ekwipunku ochronnego  - sprawdź w rozdziale 8. Informacje 
na temat bezpiecznego postępowania - sprawdź w sekcji 7.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Pary cięższe od powietrza mogą przemieszczać się nad samym podłożem na znaczne 

odległości, ulegać zapłonowi i powodować cofnięcie się płomienia do źródła.
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania

: Podjąć środki profilaktyczne przeciw statycznemu odpływowi. Unikać powstawania 
aerozolu. Use for bottling, transfer, proportioning and sampling if possible: Closed devices. 
Ogólna lub wyciągowa wentylacja pomieszczenia jest zazwyczaj wymagana.

Zalecenia dotyczące higieny : Podczas używania: nie jeść, nie pić, nie palić papierosów. Unikać wszelkiej niepotrzebnej 
ekspozycji. Myć ręce przed przerwami oraz końcem pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Środki techniczne : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym 

miejscu.
Miejsce przechowywania : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Materiały pakunkowe : Zbiornik/kontener powinien być wykonany z odpowiedniego materiału: stal nierdzewna. 

polietylen. Unsuitable materials for Container: Butyl rubber.
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Brak dodatkowych informacji
8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Use only in well-ventilated areas. Use explosion-protected machinery, apparatus, suction equipment, appliances etc.

Osobiste wyposażenie ochronne:
Okulary ochronne. Rękawice.

Materiały na ubrania ochronne:

Type of chemical protective gloves to choose depends on the concentration and quantity of dangerous substances as well as on work place 
specifications. Odpowiedni materiał: NBR (Nitrile rubber). PVA (Polyvinyl alcohol). PVC (polichlorek winylu).
 

Ochrona rąk:

Ryzyko kontaktu ze skórą: Ubierać właściwe rękawice.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne

Ochrona skóry i ciała:

Całkowite.
 

Ochrona dróg oddechowych:

Jeśli sprawdzenie/pomiar ssania/wentylacji nie są możliwe lub są niewystarczające, ochronny aparat do oddychania musi być użyty. Suitable 
respiratory protective equipment: Full-/Half-/Quarter-Masks (DIN EN 136/140). filter respirator (full mask or mouth-piece) with filter: type A

Symbole osobistego sprzętu ochronnego:

 
Inne informacje:
Powinno się zachowywać standardowe środki ostrożności dotyczące używnania i przechowywania środków chemicznych. Natychmiast ściągnąć z 
siebie zanieczyszczoną odzież.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Ciekły
Barwa : ciemnożółta.
Zapach : Charakterystyczny.
Próg zapachu : Brak danych
pH : Brak danych
Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia : < 0 °C
Temperatura krzepnięcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : > 100 °C 1013 hPa
Temperatura zapłonu : > 63 °C
Temperatura samozapłonu : > 250 °C
Temperatura rozkładu : Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu) : Brak danych
Prężność par : < 5 hPa 20C
Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych
Gęstość względna : Brak danych
Gęstość : 800 g/l
Rozpuszczalność : Woda: emulgowania
Log Pow : < 3
Lepkość, kinematyczna : Brak danych
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Lepkość, dynamiczna : Brak danych
Właściwości wybuchowe : Brak danych
Właściwości utleniające : Brak danych
Granica wybuchowości : Brak danych
9.2. Inne informacje
Zawartość LZO : 792 g/l

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Brak dodatkowych informacji
10.2. Stabilność chemiczna
Produkt jest trwały w normalnych warunkach obróbki i składowania.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.
10.4. Warunki, których należy unikać
This material can be ignited by heat, sparks, flames, or other sources of ignition (e.g, static electricity, pilot lights, mechanical/electrical equipment, 
and electronic devices such as cell phones, computers, calculators, and pagers which have not been certified. Trzymać z dala od 
gorąca/iskier/otwartych płomieni/gorących powierzchni. - Nie palić papierosów.
10.5. Materiały niezgodne
Silny utleniacz.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Przy spalaniu: uwolnić szkodliwe/drażniące gazy/opary, np.: tlenek węgla - dwutlenek węgla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany

Degreaser Extra P-60 
LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg

LD50, skóra, szczur > 2000 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na skórę : Działa drażniąco na skórę.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy

: Nie sklasyfikowany

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę

: Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (Nie stwierdzono obecności mutacji ludzkich komórek rozrodczych.)
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany (This substance does not meet the criteria for classification as CMR 
category 1 or 2.)

Frakcja naftowa hydroodsiarczona (ropa naftowa); Frakcja naftowa – niespecyfikowana; [Złożona mieszanina 
węglowodorów otrzymywana w wyniku traktowania wyjściowej ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora w celu 
przekształcenia organicznej siarki w siarkowodór, który jest usuwany. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C9 do C16, wrzących w zakresie temp. ok. 150–290 °C (302–554°F).] (64742-81-0)
NOAEL (zwierzę/samiec, F0/P) ≥ 3000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Animal sex: male

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany

Dodatkowe informacje : Prolonged or repeated contact with skin or mucous membrane result in irritation symptoms 
such as redness, blistering, dermatitis, etc.

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ogólnie : Niektóre komponenty są słabo biodegradowalne.
Ekologia - woda : Toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długoterminowe szkodliwe efekty 

w środowisku wodnym.
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Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre)

: Nie sklasyfikowany

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe)

: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Degreaser Extra P-60 
Trwałość i zdolność do rozkładu nierozpuszczalny w wodzie a więc bardzo słabo podatny na rozkład biologiczny.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Degreaser Extra P-60 
Log Pow < 3

Zdolność do bioakumulacji Nie stwierdzono zdolności do bioakumulacji.
12.4. Mobilność w glebie
Degreaser Extra P-60 
Grunt Brak danych.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie odpadów zgodnie z oficjalnym prawem państwowym.
Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania

: oficjalnie zarejestrowane przedsiębiorstwo utylizacji odpadów. Zanieczyszczone 
opakowanie musi zostać całkowicie opróżnione i, po właściwym oczyszczeniu, może być 
ponownie użyte. Z zanieczyszczonym opakowaniem postępować według tej samej 
procedury, co z substancją.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z ADR / IMDG

ADR IMDG

14.1. Numer UN (numer ONZ)
UN 3082 UN 3082

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
MATERIAŁ 

ZAGRAŻAJĄCY 
ŚRODOWISKU CIEKŁY 

I.N.O. ((contains kerosene-
hydrogen treated, 

oleylamine ethoxylaat))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat))

Opis dokumentu przewozowego

UN 3082 MATERIAŁ 
ZAGRAŻAJĄCY 

ŚRODOWISKU CIEKŁY 
I.N.O. ((contains kerosene-

hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat)), 9, 

III, (-)

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat)), 9, III, MARINE POLLUTANT

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
9 9

 

14.4. Grupa pakowania
III III
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14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Tak
Produkt niebezpieczny dla środowiska : Tak

Zanieczyszczenia morskie : Tak

Brak dodatkowych informacji
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Kod klasyfikacyjny (ADR) : M6 
Ilości ograniczone (ADR) : 5l
Kategoria transportowa (ADR) : 3
Numer rozpoznawczy zagrożenia : 90 
Pomarańczowe tabliczki :

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : - 

transport morski
Ograniczone ilości (IMDG) : 5 L
Nr EmS (Ogień) : F-A
Nr EmS (Rozlanie) : S-F
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 

mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
Nie zawiera składników od kandydata substancji REACH (y) liście
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 
przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 
trwałych zanieczyszczeń organicznych

 
Zawartość LZO : 792 g/l

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje
Oznaki zmian:

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi

Ograniczone ilości (IMDG) Dodano

Ilości wyłączone (IMDG) Dodano

Nr EmS (Rozlanie) Dodano

Nr EmS (Ogień) Dodano

Opracowano Zmodyfikowano

2.1 Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Zmodyfikowano

2.2 Piktogramy określające rodzaj 
zagrożenia (CLP)

Zmodyfikowano



Degreaser Extra P-60
Karta Charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

9-12-2020 (Wersja: 7.4) PL (polski) 8/8

2.2 Zwroty wskazujące środki 
ostrożności (CLP)

Zmodyfikowano

2.2 Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia (CLP)

Zmodyfikowano

3 Skład/informacja o składnikach Zmodyfikowano

14.6 Ilości ograniczone (ADR) Dodano

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 2

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1

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

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

SDS MPM REACH
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.


