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Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r.  w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588).  

1. 
 

IDENTYFIKACJA PREPARATU                                                                                           
I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

      Nazwa handlowa Cola Cork FC 

 Zastosowanie / opis Klej montażowy na bazie rozpuszczalników organicznych. 

 Dystrybutor  
 
 

   
   

 

 Telefon alarmowy  

 Data sporządzenia karty 
Data aktualizacji karty  

19.06.2011r. 

 

 

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 Składniki zawarte w produkcie: 

 
heptan i jego izomery 

 
 
 
 

 

Zawartość: 
Nr CAS: 
Nr WE: 
Nr indeksowy: 
Klasyfikacja: 
 
 
 

Nota C 

20 - 25 % 
142-82-5 
205-563-8 
601-008-00-2 
F; R11 
Xn; R65 
Xi; R38 
R67 
N; R50/53 

 
aceton 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. 
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 
1666 ze zmianami w Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2440, Dz. U. Nr 174, poz. 1222, 2007) z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą Komisji nr 2006/8/WE. 

Produkt został zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 

F - Preparat wysoce łatwopalny 
R11 - Produkt wysoce łatwopalny 
Xn - Preparat szkodliwy 
R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 
Xi - Preparat drażniący 
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę 
R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 
N - Preparat niebezpieczny dla środowiska 
R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 

Powoduje efekty narkotyczne. 

Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego - patrz punkt 15. 
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3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

 
 
 
 

 

Zawartość: 
Nr CAS: 
Nr WE: 
Nr indeksowy: 
Klasyfikacja: 

10 - 20 % 
67-64-1 
200-662-2 
606-001-00-8 
F; R11 
Xi; R36 
R66-67 

 
cykloheksan 

 
 
 
 

 

Zawartość: 
Nr CAS: 
Nr WE: 
Nr indeksowy: 
Klasyfikacja: 

 

10 - 20 % 
110-82-7 
203-806-2 
601-017-00-1 
F; R11 
Xn; R65 
Xi; R38 
R67 
N; R50/53 

 
octan etylu 

 
 
 
 

 

Zawartość: 
Nr CAS: 
Nr WE: 
Nr indeksowy: 
Klasyfikacja: 

 

10 - 20 % 
141-78-6 
205-500-4 
607-022-00-5 
F; R11 
Xi; R36 
R66-67 

 
keton etylowo-metylowy 

 
 
 
 

 

Zawartość: 
Nr CAS: 
Nr WE: 
Nr indeksowy: 
Klasyfikacja: 

 

10 - 20 % 
78-93-3 
201-159-0 
606-002-00-3 
F; R11 
Xi; R36 
R66-67 

 
kalafonia 

 
 
 
 

 

Zawartość: 
Nr CAS: 
Nr WE: 
Nr indeksowy: 
Klasyfikacja: 

< 1 % 
8050-09-7 
232-475-7 
650-015-00-7 
R43 

W punkcie 16 karty podano pełne znaczenie symboli i zwrotów R. 
 

4. PIERWSZA POMOC 

Wdychanie 
Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku utraty przytomności ułożyć w 
pozycji bezpiecznej do transportu. W przypadku utrzymywania się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra 
Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku 
utrzymywania się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. 

Oczy 
Usunąć szkła kontaktowe. Natychmiast wypłukać oczy, przytrzymując odchylone powieki, czystą, bieżącą 
wodą przez kilkanaście minut. W przypadku utrzymywania się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. 
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4. PIERWSZA POMOC 

Połknięcie 
Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. 

 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

Zalecane środki gaśnicze: 
Dwutlenek węgla, piasek, proszki gaśnicze. Nie stosować wody. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze:  
Woda, woda podawana pod ciśnieniem. 

Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów: 
Podczas spalania mogą wydzielać się trujące gazy, m.in. tlenek i dwutlenek węgla. Nie wdychać gazów i 
dymów. 
 

Specjalne wyposażenie ochronne strażaków: 
W razie potrzeby nosić izolacyjne aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza i kombinezony 
ochronne. 

 

6. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 
DO ŚRODOWISKA 

Indywidualne środki ostrożności: 

Nosić środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną, maski ochronne przeciw dymom/pyłom/aerozolom - 
patrz punkt 8. Nie dopuszczać osób nieupoważnionych. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Przestrzegać 
przepisów BHP w zakresie postępowania z chemikaliami. Patrz też punkt 7 

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 

Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, do wód powierzchniowych, gruntowych i 
gleby. W przypadku uwolnienia do kanalizacji lub środowiska powiadomić odpowiednie władze. 

Metody oczyszczania/usuwania: 

Uwolniony produkt zebrać z pomocą niepalnego materiału chłonnego (piasek, diatomit, trociny, uniwersalny 
materiał chłonny). Zebrać do właściwie oznakowanego pojemnika na odpady i usuwać zgodnie z 
zaleceniami w punkcie 13. Zapewnić odpowiednią wentylację. Zanieczyszczonych powierzchni NIE 
spłukiwać wodą ani rozworami wodnymi detergentów. 

 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 

Postępowanie z preparatem 
Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić odpowiednią wentylację 
stanowisk pracy (wyciągową). Zapobiegać tworzeniu się aerozoli. Przestrzegać zasad i przepisów BHP w 
zakresie postępowania z chemikaliami.  
Środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej 
Przechowywać z dala od źródeł zapłonu i wyładowań elektrostatycznych, wysokiej temperatury, iskier, 
otwartego ognia - nie palić tytoniu.  
Magazynowanie 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w dobrze wentylowanym, suchym i chłodnym 
pomieszczeniu. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. 

 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych: 
Nie określono. Patrz punkt 7. 

Parametry kontroli narażenia:  
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8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 ze 
zmianami w Dz. U. z 2005r  nr 212 poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007): 

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy: 

heptan (n-heptan) 
NDS: 1200 mg/m

3
;  NDSCh: 2000 mg/m

3
;  NDSP: nie określono 

aceton 
NDS: 600 mg/m

3
;  NDSCh: 1800 mg/m

3
;  NDSP: nie określono 

octan etylu 
NDS: 200 mg/m

3
;  NDSCh: 600 mg/m

3
;  NDSP: nie określono 

butan-2-on (metyloetyloketon) 
NDS: 450 mg/m

3
;  NDSCh: 900 mg/m

3
;  NDSP: nie określono 

cykloheksan 
NDS: 300 mg/m

3
;  NDSCh: 1000 mg/m

3
;  NDSP: nie określono 

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu – metodyka pomiarów 
PN ISO 4225/Ak:1999 Jakość powietrza – Zagadnienia ogólne – Terminologia (arkusz krajowy) 
PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek 
powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników 
PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na 
czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
PN-EN-482:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiaru 
czynników chemicznych. 

PN-79/Z-04057/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na 
stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej                     
PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych 
substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: 
etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, 
etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
PN-77/Z-04107/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metyloetyloketonu. Oznaczanie 
metyloetyloketonu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną    
PN-79/Z-04107/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości metyloetyloketonu. Oznaczanie 
metyloetyloketonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
PN-78/Z-04119/01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. 
Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii 
gazowej z wzbogacaniem próbki 
PN-86/Z-04151/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości cykloheksanu. Oznaczanie 
cykloheksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki          
Metody oznaczania wybranych substancji w powietrzu środowiska pracy. IMP Łódź 1994 (n-heptan) 

Środki ochrony indywidualnej: 

Przestrzegać zasad i przepisów BHP w zakresie postępowania z chemikaliami. Trzymać z dala od 
żywności, napojów i pasz. Odzież zanieczyszczoną produktem natychmiast zdjąć. Myć ręce przed każdą 
przerwą i po zakończeniu pracy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać gazów i oparów. W 
trakcie stosowania nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.  

Ochrona dróg oddechowych: 
W warunkach niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.  

Ochrona rąk: 
Rękawice ochronne odporne na działanie rozpuszczalników. 

Właściwości ochronne rękawic zależą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas 
działania ochronnego może być różny przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku preparatu, 
który jest mieszaniną wielu substancji nie można precyzyjnie oszacować czasu działania ochronnego 
rękawic. Uwzględniając podane przez producenta parametry rękawic należy zwracać uwagę podczas 
stosowania produktu czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne. 
 
Ochrona oczu: 
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8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Szczelne okulary ochronne. 

Ochrona skóry: 
Robocza odzież ochronna.  
 

UWAGA 

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodności 
środków indywidualnej oraz sposób i wzór ich znakowania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 
2005 Nr 259, poz. 2173). 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, 
naprawę i odkażanie. 

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na czynniki chemiczne są określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. nr 69/1996, poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami) 

 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 Postać Ciecz 

      Barwa Beżowa 

      Zapach Charakterystyczny 

 Temperatura topnienia  Nie określono 

      Temperatura wrzenia 55 °C 

 Temperatura zapłonu - 19 °C  (DIN 53213) 

 Temperatura palenia 215  °C  (DIN 51794) 

 Temperatura samozapłonu Nie ulega samozapłonowi 

 Granice wybuchowości 
Produkt nie jest wybuchowy, jednak mogą się tworzyć 
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 
dolna: 1,1 % obj.    górna: 13,0 % obj. 

 Prężność par (w 20°C) 247 hPa 

 Gęstość (w 20°C) 0,85 g/cm
3
  (DIN 51757) 

 Rozpuszczalność w wodzie Nie mieszalny lub trudnomieszalny 

 Lepkość dynamiczna  (w 20°C) Ok. 4000 mPas  (Brookfield) 

 Zawartość rozpuszczalników organicznych 76,4 % 

 Zawartość składników stałych Ok. 25 % 

 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Warunki, których należy unikać: 
Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania. Patrz też pkt. 6 i 7. 
Niebezpieczne reakcje: 
Nie zachodzą w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania. 

Niebezpieczne produkty rozkładu: 
Podczas pożaru wydziela się tlenek i dwutlenek węgla. 

 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/spis259.htm
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Toksyczność ostra 
aceton: 
LD50 (szczur, doustnie) - 5800 mg/kg  
LD50 (królik, skóra) - 20000 mg/kg 
cykloheksan: 
LD50 (szczur, doustnie) - 12705 mg/kg 
octan etylu: 
LD50 (szczur, doustnie) - 5620 mg/kg  
LC50 (szczur, wdychanie) - 11.72 mg/l/4godz. 
keton etylowo-metylowy: 
LD50 (szczur, doustnie) - 3300 mg/kg  
LD50 (królik, skóra) - 5000 mg/kg 
LC50 (mysz, wdychanie) - 40 mg/l/4godz. 

Pierwotne działanie drażniące 
Skóra: działa drażniąco na skórę i błony śluzowe 
Oczy: działa drażniąco 
Działanie uczulające: nie jest znane 
Zagrożenia dla zdrowia  
Produkt jest klasyfikowany jako szkodliwy, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia, 
działa drażniąco na oczy i skórę, pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 

 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Trwałość i podatność na biodegradację: 
Nie określono 

Ekotoksyczność: 
octan etylu: 
LC50 (Daphnia magna) > 1000 mg/l/48godz. 
 

Bardzo toksyczny dla ryb i organizmów wodnych. 
Trujący dla ryb i planktonu. 

Działanie na środowisko: 
Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, działa bardzo toksycznie na organizmy 
wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
Szkodliwy dla wody (klasa 2). 
Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do wód gruntowych, wód powierzchniowych, gleby i 
kanalizacji. 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania 
wód powierzchniowych i gruntowych.  

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62/2001, poz. 628 z 
późniejszymi zmianami).  
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U. nr 63/2001, poz. 638 z późniejszymi zmianami). 

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w 
sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001  nr. 112, poz. 1206): 
08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 
* - odpad niebezpieczny 
 

Odpady opakowaniowe: 
Stosować się do obowiązujących przepisów. 
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14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

 Transport drogowy i kolejowy ADR/RID: 
Prawidłowa nazwa przewozowa: KLEJE zawierające materiały ciekłe zapalne 
Nr rozpoznawczy materiału: UN 1133 
Klasa: 3 
Kod klasyfikacyjny: F1 
Grupa pakowania: II 
Ilości ograniczone: LQ6 
Nalepka ostrzegawcza: 3 
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 33 

 Transport morski IMDG/IMO:  
Prawidłowa nazwa przewozowa: Adhesives 
Nr rozpoznawczy materiału: UN 1133 
Klasa: 3 
Grupa pakowania: II 
Nalepka ostrzegawcza: 3 
Zanieczyszczenie morza: nie 

 Transport lotniczy ICAO/IATA: 
Prawidłowa nazwa przewozowa: Adhesives 
Nr rozpoznawczy materiału: UN 1133 
Klasa: 3 
Grupa pakowania: II 
Nalepka ostrzegawcza: 3 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. nr 11 poz. 84 z 
późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r.  w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia
 
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 

niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
 
 (Dz. U. nr 201 poz. 1674). 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666 ze zmianami w Dz. U. 2004 nr 243 
poz. 2440 i Dz. U. 2007 Nr 174 poz. 1222). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. 
U. nr 69/1996, poz. 332 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173). 

 Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 194/2002, poz. 1629) wraz z 
kolejnymi zmianami załączników A i B publikowanymi w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku 
Ustaw RP oraz  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów 
niebezpiecznych (Dz.U. nr 199/2002, poz. 1671 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 r., nr 86, poz. 789 z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów 
niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 88, poz. 839). Na podstawie art. 41 ust. 8 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U.  2001r. Nr 5, poz. 43 z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 
nr 217 poz. 1833 ze zmianami Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769, Dz. U. 2007 nr 161 poz. 1142).  

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/spis259.htm
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15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 2003 nr 173 poz. 1679 ze zmianami 
Dz. U. 2004 nr 260 poz. 2595). 

 Symbole i napisy ostrzegawcze:     
 

                                                                                       
      wysoce łatwopalny                               szkodliwy                           niebezpieczny dla środowiska 
 
Zawiera: heptan, cykloheksan. 

 Zwroty R: R11 - Produkt wysoce łatwopalny 
R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku 
połknięcia 
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę 
R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 
R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 

      Zwroty S: S9 - Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym 
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu 
S23 - Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy 
S25 - Unikać zanieczyszczenia oczu 
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza  
S57 - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska 

 Napisy 
dodatkowe: 

Zawiera kalafonię. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 

16. INNE INFORMACJE 

Treść zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia dotyczących składników preparatu: 
F - Substancja wysoce łatwopalna  
Xn - Preparat szkodliwy 
Xi - Preparat drażniący 
N - Preparat niebezpieczny dla środowiska 
R11 - Produkt wysoce łatwo palny  
R36 - Działa drażniąco na oczy  
R38 - Działa drażniąco na skórę 
R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
R65 - Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 
R66 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 
R67- Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 
 

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej 
jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów 
bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki 
stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie 
produktu spada na użytkownika.  

Karta charakterystyki preparatu opracowana została na podstawie karty charakterystyki producenta z dnia 
19.05.2008r. dostarczonej przez producenta, informacji z baz danych ChemIDplus, ESIS oraz 
obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 
przez firmę Eko-Futura sp. z o.o. - www.ekofutura.com.pl 

 


