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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu : Mieszanina
Nazwa produktu : Turpentine
Numer WE : 919-446-0
Numer rejestracji REACH : 01-2119458049-33
Kod produktu : 75000
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie przemysłowe
Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych

: Zastosowanie nierozpraszające
Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów

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)
Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3 H226 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, 
kategoria 3, działanie narkotyczne

H336 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, 
kategoria 1

H372 

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.
Brak dodatkowych informacji
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) :

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo.

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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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy) poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie (inhalacja).
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P310 - Natychmiast skontaktować się z lekarzem, z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w 
chłodnym miejscu.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do upoważnionego zakładu usuwania odpadów.

Zwroty EUH : EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Dodatkowe zwroty : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.
2.3. Inne zagrożenia
Brak dodatkowych informacji

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]

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, aromatics (2-25%)

(Numer CAS) 647-42-82-1
(Numer WE) 919-446-0
(REACH-nr) 01-2119458049-33

≤ 100 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Natychmiast ściągnąć z siebie zanieczyszczoną odzież. W przypadku złego 

samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe). 
Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utracenia 
przytomności, należy ułożyć w zabezpieczonej pozycji bocznej i wezwać lekarza.

środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki 
do swobodnego oddychania. Umieścić poszkodowanego w spokojnym i ciepłym miejscu. 
In case of respiratory tract irritation, consult a physician.

środki po kontakcie ze skórą : W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast ściągnąć całą zanieczyszczoną odzież a 
następnie umyć  się dużą ilością wody i mydła. Rub greasy ointment into the skin.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : JEŚLI TRAFI DO OCZU: Przez kilka minut ostrożnie opłukiwać wodą. Zdjąć soczewki 
kontaktowe, jeśli jest to łatwe do zrobienia. Kontynuować opłukiwanie. Skonsultować się z 
okulistą.

środki po połknięciu : NIE wymuszać wymiotów!. Natychmiast udać się po pomoc medyczną. Przepłukać usta 
wodą. Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. Jeśli osoba jest w pełni 
świadoma, pozwolić jej pić duże ilości wody. Nigdy nie pozwalać osobom nie w pełni 
świadomym pić czegokolwiek.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Po zainhalowaniu : Wysokie stężenie oparów może wywoływać: bóle głowy, nudności, zawroty głowy.
Po kontakcie ze skórą : Podrażnienie skóry:
Po kontakcie z oczami : Brak działania drażniącego.
Po połknięciu : Szkodliwe: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze : suchy proszek gaśniczy, piana odporna na alkohol, ditlenek węgla (CO2). Ditlenek węgla. 

Woda rozpylana.
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody.
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5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Zagrożenie pożarowe : Możliwe powstanie łatwopalnych/wybuchowych oparów.
Zagrożenie wybuchem : Opary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe w połączeniu z powietrzem.
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru

: Ditlenek węgla. Tlenek węgla.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Stosować samodzielny aparat oddechowy a także chemicznie odporną odzież ochronną.
Inne informacje : Nie pozwalać, żeby woda przeznaczona do gaszenia ognia wpływała do odpływów 

wodnych / kanalizacji. Move undamaged containers from immediate hazard area if it can 
be done safely. Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogólne środki zaradcze : Zatkać wyciek, odłączyć zasilanie. Oddalić wszelkie źródło zapłonu. Nosić aparat 

oddechowy w przypadku narażenia na pary/pyły/aerozole. Zapewnić odpowiednią 
wentylację, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o 
indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować.

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną i ochrony oczu / twarzy. Nosić zalecany indywidualny 

sprzęt ochronny.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne : Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Ubierać odpowiednią odzież 

ochronną i rękawice. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie wylewać do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Zawiadomić władze, jeśli płyn dostanie się do kanalizacji lub wód miejskich. Zapobiegać 
rozlewaniu na dużych powierzchniach (np. poprzez tamownie lub instalowanie barier olejowych).
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Metody usuwania skażenia : Czyścić materiałem absorbującym (np. piaskiem, trocinami, neutralnym, zgranulowanym 

absorbentem lub żelem silikonowym). Zebrać wszystkie odpady do odpowiednich 
pojemników z etykietą i usunąć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Dalsze informacje : Zapewnić odpowiednią wentylację.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki 
ochrony indywidualnej".

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Nosić aparat oddechowy w przypadku narażenia na pary/pyły/aerozole. Podjąć działania 

zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, 
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
Pary cięższe od powietrza mogą przemieszczać się nad samym podłożem na znaczne 
odległości, ulegać zapłonowi i powodować cofnięcie się płomienia do źródła. Postępować 
zgodnie z procedurami uziemienia pozwalającymi na uniknięcie elektryczności statycznej. 
Nosić odzież i obuwie antystatyczne. Zapewnić uziemienie podłoża. Use only antistatically 
equipped (spark-free) tools. Vapours / aerosols should be extracted by suction directly at 
point of origin. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Shafts and 
sewers must be protected from permeation of the product. Nie używać tego produktu w 
przypadku słabej wentylacji.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania

: Provide adequate ventilation. Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Nie rozpylać nad 
otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym 
pojemniku. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać oparów. Zabronione 
używanie telefonów komórkowych. Zapewnić odpowiednie zasysanie i/lub wentylację. 
Nosić odzież i obuwie antystatyczne. Zapewnić uziemienie podłoża. Only use anti-static 
equipped (spark-free) tools. Nosić aparat oddechowy w przypadku narażenia na 
pary/pyły/aerozole. Shafts and sewers must be protected from permeation of the product.

Zalecenia dotyczące higieny : Myć ręce przed przerwami oraz końcem pracy.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Środki techniczne : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemniki utrzymywać szczelnie 

zamknięte.
Informacja na temat składowania mieszanego : Utleniacze.
Miejsce przechowywania : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. 

Zapewnić odpowiednią wentylację obszaru magazynowania. Chronić przed 
gorącem/iskrami/otwartym ogniem/gorącymi powierzchniami. - Nie palić papierosów.
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Żaden.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Brak dodatkowych informacji
8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.

Osobiste wyposażenie ochronne:
Odzież ochronna. Rękawice. Dobrze dopasowane okulary ochronne.

Materiały na ubrania ochronne:

Chemoodporne obuwie ochronne. Wear anti-static footwear and clothing. Całkowite. Lab apron.

Warunek Materiał Norma

Odzież antystatyczna Włókna naturalne, Włókna syntetyczne odporne 
na ciepło

 

Ochrona rąk:

Podczas obsługi substancji chemicznych muszą być ubierane ochronne rękawice chemiczne posiadające etykietę CE zawierającą czterocyfrowy 
kod. W szczególnych przypadkach zalecane jest sprawdzenie odporności chemicznej z producentem rękawic.

rodzaj Materiał Czas przebicia Grubość (mm) Przenikanie Norma

Kauczuk nitrylowy 
(NBR)

6 (> 480 minuty) >0.45 EN ISO 374

Ochrona oczu:

Dokładnie uszczelnione okulary bezpieczeństwa.

Ochrona skóry i ciała:

Ubierać odpowiednią odzież ochronną.
 

Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Urządzenie Rodzaj filtru Warunek Norma

Filter respirator with filter or 
ventilator type: Typ A, brunatna

W przypadku niewystarczającej 
wentylacji :

EN 12942

Symbole osobistego sprzętu ochronnego:

  
Inne informacje:
Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. Apply skin care products after work.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Ciekły
Wygląd : Wyczyść.
Barwa : bezbarwne. Żółta.
Zapach : charakterystyka.
Próg zapachu : Brak danych
pH : Brak danych
Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia : -30 °C
Temperatura krzepnięcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : 135 – 220 °C
Temperatura zapłonu : > 40 °C
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Temperatura samozapłonu : ≈ 200 °C
Temperatura rozkładu : Brak danych
Palność (ciała stałego, gazu) : Brak danych
Prężność par : 0,37 kPa
Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych
Gęstość względna : Brak danych
Gęstość : 785 g/l
Rozpuszczalność : Woda: nie mieszalny
Log Pow : Brak danych
Lepkość, kinematyczna : Brak danych
Lepkość, dynamiczna : Brak danych
Właściwości wybuchowe : Możliwe tworzenie się łatwopalnych lub wybuchowych mieszanek para/powietrze.
Właściwości utleniające : Brak danych
Dolna granica wybuchowości (DGW) : 0,6 obj. %
Górna granica wybuchowości (UGW) : 7 obj. %
9.2. Inne informacje
Zawartość LZO : 772 g/l

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Brak dostępnej 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
Utleniacze.
10.5. Materiały niezgodne
kwasy i zasady. Czynnik utleniający.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Ditlenek węgla. Tlenek 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

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciała

LD50, skóra, szczur 3400 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur 13,1 mg/l @4h

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany
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
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany
Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

: Powoduje uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub 
powtarzane narażenie (inhalacja).

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
NOAEL (skóra, szczur/królik, 90 dni) ≥ 495 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal 

Toxicity: 90-Day Study)

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ogólnie : Nie dopuszczać do niekontrolowanych wycieków produktu do środowiska.
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre)

: Nie sklasyfikowany

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe)

: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
EC50 72h glony 1 4,6 – 10 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h glony (2) 0,53 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 po 96h glony (1) 1,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 po 96h glony (2) 0,58 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
Biodegradacja > 69 % @28D
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji
12.4. Mobilność w glebie
Turpentine 
Grunt Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby i wody.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Dodatkowe informacje : Toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe odwracalne zmiany w 

orodowisku wodnym. Niebezpieczeństwo spożycia zanieczyszczonej wody (woda 
gruntowa). Nie opróżniać do kanalizacji ani do środowiska wodnego.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie odpadów zgodnie z oficjalnym prawem państwowym.
Ekologia - odpady : Nie opróżniać do kanalizacji; pozbyć się produktu i jego opakowania w bezpieczny sposób. 

Usuwanie odpadów zgdnie z obowiązującym prawem państwowym.
Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 14 06 03* - inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z ADR

ADR

14.1. Numer UN (numer ONZ)
UN 1300

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
BENZYNA LAKIERNICZA

Opis dokumentu przewozowego

UN 1300 BENZYNA LAKIERNICZA, 3, III, (D/E), NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
3
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14.4. Grupa pakowania
III

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla środowiska : Tak

Brak dodatkowych informacji
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Kod klasyfikacyjny (ADR) : F1 
Ilości ograniczone (ADR) : 5l
Kategoria transportowa (ADR) : 3
Numer rozpoznawczy zagrożenia : 30 
Pomarańczowe tabliczki :

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : D/E 
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 : 772 g/l
Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne : Dit product bevat Zeer Zorgwekkende Stof(fen) zoals opgenomen in het 

arbeidsomstandighedenbesluite en/of het Activiteitenbesluit (http://www.rivm.nl/rvs/), Cas 
nr 647-42-82-1.

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

SEKCJA 16: Inne informacje

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:

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

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3

STOT RE 1 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 1

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie narkotyczne

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

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

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
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EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

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.


