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Karta zgodna z załącznikiem II REACH 1907/2006/WE    Rozporządzenie Komisji UE  2015/830 wraz z późniejszymi zmianami  

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY 
KLEBSTOFFENTFERNER 

 

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1  Identyfikator produktu 
Nazwa produktu Klebstoffentferner 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Uniwersalny środek czyszczący do usuwania kleju. Zastosowanie profesjonalne. 
Zastosowania odradzane: inne niż zalecane 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
KK Cars Karol Kudyński 
ul. Nowa 48, 62-070 Palędzie 
e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@polytop.pl 
1.4 Numer telefonu alarmowego 
tel: 61 89 44 004 w godz. 9

00
- 16

00
 

Ośrodki toksykologiczne:  
Gdańsk            58 682 04 04 
Kraków            12 423 11 22; 12 424 89 00; 12 346 85 50 
Piotrków  Trybunalski 44 64 80 322 
Lublin              81 740 89 83 
Poznań            61 847 69 46  
Rzeszów         17 866 40 25 
Sosnowiec     32 266 11 45 
Tarnów           14 629 95 88 
Warszawa      22 619 08 97; 22 619 66 54 
Wrocław         71 343 30 08; 71 789 02 1 

 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kat. 3; 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

Acute Tox.4 Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kat.4;  

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kat. 2;  

H315 Działa drażniąco na skórę 

Eye Irrit. 2 Działanie drażniące na oczy, kat 2;  

H319 Działa drażniąco na oczy.  

Asp. Tox  1 Zagrożenie spowodowane aspiracją kat.1;  

H304  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3, działanie drażniące na 
drogi oddechowe;  

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, działanie narkotyczne  kat.3,  
H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy 
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe,.kat.2; 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
2.2 Elementy oznakowania 
Piktogram:  

 
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 

https://poczta.o2.pl/d/
tel:61
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Zapis:  zawiera 1,2,4-trimetylobenzen, węglowodory lekkie aromatyczne, izopropylobenzen, propylobenzen 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania 

H315 Działa drażniąco na skórę 

H319 Działa drażniąco na oczy 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Zwroty określające środki ostrożności: 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu 
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem 
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania 
P501 Zawartość usuwać do pojemnika zbiorczego przeznaczonego do recyklingu lub utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lokalnymi 
 
2.3 Inne zagrożenia  
Produkt nie spełnia kryteriów określonych dla PBT /vPvB 

 

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.2 Mieszaniny 
Mieszanina zawiera następujące składniki niebezpieczne/stwarzające zagrożenie: 

Nazwa chemiczna 1,2,4-trimetylobenzen 

Numer CAS 95-63-6 

Numer WE (EINECS) 202-436-9 

Numer indeksowy 601-043-00-3 

Numer rejestracyjny 01-2119472135-42-xxxx 

Zawartość 25-50% 

Klasyfikacja wg 
Rozporządzenia WE nr 
1272/2008 (CLP) odnosi 
się do 100% substancji 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kat. 3; H226 Łatwopalna ciecz i pary 

Acute Tox.4 Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kat.4; H332 Działa szkodliwie w następstwie 

wdychania 

Skin Irrit. 2 Działanie drażniące na skórę, kat. 2; H315 Działa drażniąco na skórę 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat 2; H319 Działa drażniąco 

na oczy.  

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3, działanie 
drażniące na drogi oddechowe; H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 
przewlekłe,.kat.2; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Nazwa chemiczna Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne;  
Niskowrząca benzyna niespecyfikowana 

Produkt  zawiera  <0,1% benzenu  

Numer CAS 64742-95-6 

Numer WE (EINECS) 265-199-0 

Numer indeksowy  

Numer rejestracyjny 01-2119455851-35-x 

Zawartość 25-50% 

Klasyfikacja wg Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kat. 3; H226 Łatwopalna ciecz i pary 
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Rozp.WE nr 1272/2008 
(CLP) odnosi się do 
100% substancji 

Asp. Tox  1 Zagrożenie spowodowane aspiracją kat.1; H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi 
oddechowe może grozić śmiercią 

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3, działanie 
drażniące na drogi oddechowe; H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, działanie 
narkotyczne  kat.3, H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy 
Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 
przewlekłe,.kat.2; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Nazwa chemiczna 1,3,5-trimetylobenzen, Mesitylen 

Numer CAS 108-67-8 

Numer WE (EINECS) 203-604-4 

Numer indeksowy 601-025-00-5 

Numer rejestracyjny 01-2119463878-19-xxxx 

Zawartość 2,5-10% 

Klasyfikacja wg 
Rozp.WE nr 1272/2008 
(CLP) odnosi się do 
100% substancji 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kat. 3; H226 Łatwopalna ciecz i pary 

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3, działanie 
drażniące na drogi oddechowe; H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 
przewlekłe,.kat.2; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Nazwa chemiczna Izopropylobenzen, Kumen 

Numer CAS 98-82-8 

Numer WE (EINECS) 202-704-5 

Numer indeksowy 601-024-00-x 

Numer rejestracyjny 01-2119473983-24-xxxx 

Zawartość 2,5-10% 

Klasyfikacja wg 
Rozp.WE nr 1272/2008 
(CLP) odnosi się do 
100% substancji 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kat. 3; H226 Łatwopalna ciecz i pary 

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3, działanie 
drażniące na drogi oddechowe; H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Asp. Tox  1 Zagrożenie spowodowane aspiracją kat.1; H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi 

oddechowe może grozić śmiercią 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 
przewlekłe,.kat.2; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Nazwa chemiczna Propylobenzen,1-fenylopropan 

Numer CAS 103-65-1 

Numer WE (EINECS) 203-132-9 

Numer indeksowy 601-024-00-x 

Numer rejestracyjny - 

Zawartość 2,5-10% 

Klasyfikacja wg 
Rozp.WE nr 1272/2008 
(CLP) odnosi się do 
100% substancji 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kat. 3; H226 Łatwopalna ciecz i pary 

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3, działanie 
drażniące na drogi oddechowe; H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Asp. Tox  1 Zagrożenie spowodowane aspiracją kat.1; H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi 
oddechowe może grozić śmiercią 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 
przewlekłe,.kat.2; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Nazwa chemiczna 1,2,3-trimetylobenzen 

Numer CAS 526-73-8 

Numer WE (EINECS) 208-394-8 

Numer indeksowy - 
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Numer rejestracyjny - 

Zawartość 6-8% 

Klasyfikacja wg 
Rozporządzenia WE nr 
1272/2008 (CLP) odnosi 
się do 100% substancji 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kat. 3; H226 Łatwopalna ciecz i pary 

Acute Tox.4 Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kat.4; H332 Działa szkodliwie w następstwie 
wdychania 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2; H315 Działa drażniąco na skórę 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat 2; H319 Działa drażniąco 

na oczy.  

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3, działanie 
drażniące na drogi oddechowe; H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie 
przewlekłe,.kat.2; H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Nazwa chemiczna 1-propoxy-propan 2-ol 

Numer CAS 1569-01-3 

Numer WE (EINECS) 216-372-4 

Numer indeksowy - 

Numer rejestracyjny - 

Zawartość 1-5% 

Klasyfikacja wg 
Rozporządzenia WE nr 
1272/2008 (CLP) odnosi 
się do 100% substancji 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kat. 3; H226 Łatwopalna ciecz i pary 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat 2; H319 Działa drażniąco 

na oczy.  

Nazwa chemiczna Ksylen, dimetylobenzen –mieszanina izomerów 

Numer CAS 1330-20-7 

Numer WE (EINECS) 215-535-7 

Numer indeksowy 601-022-00-9 

Numer rejestracyjny 01-2119488216-32-xxxx 

Zawartość ≤2,5% 

Klasyfikacja wg 
Rozporządzenia WE nr 
1272/2008 (CLP) odnosi 
się do 100% substancji 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kat. 3; H226 Łatwopalna ciecz i pary 

Acute Tox.4 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 4, kat.4; H312 
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą 

Acute Tox.4 Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kat.4; H332 Działa szkodliwie w następstwie 

wdychania 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2; H315 Działa drażniąco na skórę 

 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Kontakt ze skórą:  
Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.  
Kontakt z oczami: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 
płukać. 
Spożycie: 
W razie spożycia nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Natychmiast 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
Inhalacja:  
W razie narażenia inhalacyjnego usunąć poszkodowanego z  miejsca narażenia, zapewnić świeże powietrze.  
W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu, zawrotów głowy lub utraty przytomności wezwać natychmiast 
pomoc medyczną. 
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Mogą występować następujące objawy: bóle głowy, zawroty, mdłości, zamroczenie. 
Wchłonięcie podczas oddychania powoduje działanie narkotyczne/upojenie. 
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4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym  

Aby zredukować resorpcję w układzie żołądkowo-jelitowym należy podać węgiel aktywny 
Pokaż etykietę lub kartę charakterystyki lekarzowi. 

 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. 

Zalecenia ogólne: 
- zaalarmować o pożarze; 
- usunąć ze strefy zagrożenia osoby niebiorące udziału w akcji gaśniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; 
- usunąć wszystkie źródła zapłonu; 
- unikać wdychania dymu; 
- pojemniki narażone na kontakt z ogniem lub wysoką temperaturą chłodzić rozpylając wodę z bezpiecznej 
odległości. 
5.1 Środki gaśnicze: proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, mgła wodna, CO2 

Nieodpowiednie środki gaśnicze:  bezpośredni strumień wody 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:  
Łatwopalna ciecz i pary. W trakcie spalania wydzielają się tlenek i ditlenek węgla 
Opary produktu są cięższe od powietrza i mogą się osadzać w wysokiej koncentracji przy powierzchni, 
w zagłębieniach, piwnicach i kanałach. 
5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Stosować niezależny sprzęt do ochrony dróg oddechowych. 
Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. 
Podczas spalania osadza się dużo sadzy. 
Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać strumienia wody. 
Nie wolno odprowadzać do kanalizacji skażonych płynów gaśniczej. 
Usunąć produkt z terenu pożaru. 

 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA. 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia. Zapewnić właściwą wentylację. Wykluczyć kontakt ze skórą, ogniem i 
odzieżą ochronną. Przestrzegać  środków bezpieczeństwa ( patrz sekcja 7 i 8).  
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zablokować rozprzestrzenianie się substancji oraz przedostawanie się do kanalizacji i zbiorników wodnych poprzez 
utworzenie barier z materiałów wiążących ciecze (piasek, ziemia).  
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zebrać produkt za pomocą odpowiedniego materiału chłonnego, umieścić zebrany produkt w zamykanych i 
odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Bezpieczne postępowanie- patrz sekcja 7 
Środki ochrony indywidualnej-patrz sekcja 8 
Postępowanie z odpadami - patrz sekcja 13. 

 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE. 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Stosować lokalne systemy wentylacji wyciągowej w przypadku ryzyka wdychania par, mgieł lub aerozoli produktu. 
Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej. 
Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Unikać 
kontaktu z oczami, ze skórą i wdychania oparów. Używać odpowiednich środków ochronnych. Podczas stosowania 
nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Zabezpieczyć przed wyciekiem. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności Składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w  suchym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i 
otwartego ognia. Nie przechowywać w temp. powyżej 30°C. 
Nieodpowiednie materiały:   Substancje utleniające. 
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Tylko do użytku przemysłowego/dla osób przeszkolonych 
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SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Normy ekspozycji dla zagrożeń zawodowych podane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Substancja NDS mg/m
3
 NDSCh mg/m

3
 NDSP 

1,2,3 Trimetylobenzen 100 170 - 

1,2,4 Trimetylobenzen 100 170 - 

1,3,5 Trimetylobenzen 100 170 - 

Ksylen-mieszanina 
izomerów 

100 - - 

Kumen izopropylobenzen 100 250 - 

Monitorować: 
PN-Z-04016-4:1998    
Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym - 
Oznaczanie trimetylobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
PN-Z-04116-01:1978    
Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości ksylenu - Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą 
chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki 
PN-Z-04016-6:1998    

Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym - 
Oznaczanie kumenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej 
Wartości DNEL (Dopuszczalny Poziom Niepowodujący Zmian) : 
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie 
Dla pracowników  

 Droga narażenia DNEL 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Drogi oddechowe 150 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Skóra 25 mg/kg 

Dla konsumentów 

 Droga narażenia DNEL 

Krótkotrwałe oddziaływanie Skóra 11 mg/kg 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Drogi oddechowe 32 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Spożycie 11 mg/kg 

1,2,4-trimetylobenzen 
Dla pracowników  

 Droga narażenia DNEL 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Drogi oddechowe 100 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie miejscowe 

Drogi oddechowe 100 mg/m3 

Dla konsumentów 

 Droga narażenia DNEL 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Skóra 9512 mg/kg/dzień 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Drogi oddechowe 29,4 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie miejscowe 

Drogi oddechowe 29,4 mg/m
3
 

1,3,5-trimetylobenzen 
Dla pracowników  

 Droga narażenia DNEL 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Drogi oddechowe 100 mg/m
3
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Długoterminowe 
oddziaływanie miejscowe 

Drogi oddechowe 100 mg/m
3
 

Dla konsumentów 

 Droga narażenia DNEL 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Skóra 9512 mg/kg/dzień 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Drogi oddechowe 29,4 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie miejscowe 

Drogi oddechowe 29,4 mg/m3 

Ksylen 
Dla pracowników  

 Droga narażenia DNEL 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Drogi oddechowe 221 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie miejscowe 

Drogi oddechowe 221 mg/m
3
 

Krótkotrwałe oddziaływanie Drogi oddechowe 442 mg/m
3
 

Krótkotrwałe oddziaływanie 
miejscowe 

Drogi oddechowe 442 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Skóra 212 mg/kg m.c./dzień 

Dla konsumentów 

 Droga narażenia DNEL 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Skóra 65,3 mg/kg/dzień 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Drogi oddechowe 65,3 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie miejscowe 

Drogi oddechowe 65,36 mg/m3 

Krótkotrwałe oddziaływanie Drogi oddechowe 260 mg/m
3
 

Krótkotrwałe oddziaływanie 
mijscowe 

Drogi oddechowe 260 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Skóra 125 mg/kg m.c./dzień 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Droga pokarmowa 12,5 mg/kg 
m.c./dzień 

Kumen 
Dla konsumentów 

 Droga narażenia DNEL 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Drogi oddechowe 16,6 mg/m
3
 

Długoterminowe 
oddziaływanie 

Doustnie 5 mg/kg m.c. /dzień 

 
Wartości PNEC (przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku ) 
1,2,4-trimetylobenzen 
PNEC dla środowiska wód słodkich: 101µg/l 
PNEC dla środowiska wód morskich: 101 µg/l  
PNEC dla środowiska osadu wody słodkiej: 7,86 mg/kg 
PNEC dla środowiska osadu wody morskiej 7,86 mg/kg 
PNEC dla środowiska gleby: 1,34mg/kg 
PNEC oczyszczalnia ścieków 2,02 mg/l 
1,3,5-trimetylobenzen 
PNEC dla środowiska wód słodkich: 120µg/l 
PNEC dla środowiska wód morskich: 120 µg/l  
PNEC dla środowiska osadu wody słodkiej: 13,56 mg/kg 
PNEC dla środowiska osadu wody morskiej13,56 mg/kg 
PNEC dla środowiska gleby: 2,34mg/kg 
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PNEC oczyszczalnia ścieków 2,41 mg/l 
Dane dla Ksylen 
PNEC dla środowiska wód słodkich: 327µg/l 
PNEC dla środowiska wód morskich: 32,7µg/l 
PNEC dla środowiska osadu wody słodkiej: 12,46 mg/kg 
PNEC dla środowiska osadu wody morskiej: 12,46 µg /kg 
PNEC dla środowiska gleby: 2,31 mg /kg gleby 
PNEC dla oczyszczalni ścieków: 6,58 mg/l 
Dane dla Kumen 
PNEC dla środowiska wód słodkich: 35µg/l 
PNEC dla środowiska wód morskich: 3,5µg/l 
PNEC dla środowiska osadu wody słodkiej: 3,22mg/kg 
PNEC dla środowiska osadu wody morskiej: 322 µg /kg 
PNEC dla środowiska gleby: 624 µg /kg 
PNEC dla oczyszczalni ścieków: 200mg/l 
8.2 Kontrola narażenia 
Stosowne środki techniczne kontroli narażenia 
Nie wdychać pary/aerozolu.  
Unikać zanieczyszczenia oczu.  
Pracować w strefach dobrze wentylowanych lub z użyciem środków chroniących drogi oddechowe.  
Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Po oczyszczeniu należy zastosować preparaty 
natłuszczające skórę 
Środki ochrony indywidualnej takie jak indywidualne wyposażenie ochronne  
Ochrona Dróg oddechowych 
Stosować w przypadku wysokich stężeń oparów produktów półmaskę z filtrem typu A wg EN 136, 140 i 405. 
Ochrona skóry 
Używać odpowiednich rękawic chroniących przed chemikaliami, zgodnych z normą PN EN-374. 
Typ zalecanych rękawic : 
 PVA (alkohol poliwinylowy) 
Zalecane parametry : 
Nieprzemakalne rękawice zgodne z norma PN EN-374.  
Nieodpowiedni materiał: CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy, polichloropren). Kauczuk 
butylowy. NR (Kauczuk naturalny, lateks naturalny). PVC (Chlorek poliwynylu). NBR (Nitrylokauczuk). 
PVC (Chlorek poliwynylu). 
Nosić ubranie ochronne. 
Ochrona oczu- szczelne okulary ochronne 
Kontrola ochrony środowiska 
Zabezpieczyć przed wyciekiem 

 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

Wygląd Klarowna przezroczysta ciecz 

Zapach aromatyczny węglowodorów 

Próg zapachu  brak danych 

pH 6-8 

Temperatura topnienia/krzepnięcia brak danych 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 150-180°C 

Temperatura zapłonu ok. 49°C 

Szybkość parowania Brak badań i brak dostępnych danych dla 
mieszaniny 

Palność (ciała stałego, gazu) Nie dotyczy  

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica 
wybuchowości par z powietrzem 

górna granica wybuchowości 0,6 %obj. 
dolna granica wybuchowości 7,0% obj. 

Prężność par 10 hPa 

Gęstość par Brak badań i brak dostępnych danych dla 
mieszaniny 

Gęstość właściwa 0,88 g/cm
3
 

Rozpuszczalność praktycznie  nie rozpuszczalny  

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Brak badań i brak dostępnych danych dla 
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mieszaniny 

Temperatura samozapłonu >200°C 

Temperatura rozkładu Brak badań i brak dostępnych danych dla 
mieszaniny 

Lepkość dynamiczna <7 mPa·s 

Właściwości wybuchowe brak właściwości  

Właściwości utleniające brak właściwości 

9.2 Inne informacje: brak 

 

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ. 

10.1 Reaktywność  
Produkt nie ulega rozkładowi w normalnych warunkach stosowania  
10.2 Stabilność chemiczna 
Stabilny w normalnych warunkach użytkowania 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie przewiduje się wystąpienia niebezpiecznych reakcji 
10.4 Warunki ,których należy unikać 
Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.  
10.5 Materiały niezgodne 
Środki utleniające 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe gazy zawierające m.in. tlenki węgla . 

 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Ze względu na zawarte składniki preparat jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi . 
Działanie drażniące i żrące 
Działa drażniąco na skórę i oczy. 
Działanie uczulające 
Nie jest uczulający 
Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może spowodować senność lub zawroty głowy 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane 
Częsty i przewlekły kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień i infekcji skóry. 
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie 
długotrwałego narażenia. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

Dane toksyczności składników: 
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne (zawiera <0,1 % benzenu)  
LD50(doustnie, szczur) - 3295 mg/kg  
LD50(skóra, szczur) - > 3160 mg/kg  
1,2,4-trimetylobenzen  
Toksyczność ostra doustna  LD50 szczur  6000 mg/kg 
Toksyczność długotrwała doustna NOAEL szczur 600 mg/kg/dzień  
Toksyczność ostra  wdychanie LC50 szczur 10,2 mg/l  
Toksyczność długotrwała Wdychanie NOAEC  szczur 1.23-1,8 mg/l 
1,3,5-trimetylobenzen  
Toksyczność ostra doustna  LD50 szczur  6000 mg/kg 
Toksyczność długotrwała doustna NOAEL szczur 600 mg/kg/dzień  
Toksyczność ostra  wdychanie LC50 szczur 10,2 mg/l  
Toksyczność długotrwała wdychanie NOAEC  szczur 1.23-1,8 mg/l 
Toksyczność ostra skórna : LD50 szczur ml/kg m.c  
Kumen  
Toksyczność ostra doustna  LD50 szczur  2260-2700 mg/kg 
Toksyczność długotrwała doustna NOAEL szczur 535,8mg/kg/dzień  
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Toksyczność ostra  wdychanie LC0 (6h) szczur 17,6mg/l  
Toksyczność długotrwała wdychanie NOAEC  szczur 125ppm 
Toksyczność ostra skórna : LD50 królik 3160mg/kg m.c 
1-propoxy-propan-2-ol 
Toksyczność ostra doustna  LD50 Szczur 2000-4300 mg/kg.  
Toksyczność ostra skórna LD50 mg/kg 3600-4500 mg/kg 

 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE. 

Dokładne badania nad działaniem preparatu na środowisko nie były prowadzone. Ze względu na zawarte składniki 
preparat  działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
12.1 Toksyczność 
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne (zawiera <0,1 % benzenu)  
EL50 (48 godz.) 3,2 mg/l (Daphnia magna)  
LL50 (96 godz.) 9,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)  
NOELR (72 godz.) 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)  

1,2,4-trimetylobenzen  
Toksyczność dla ryb LC50 7,72 mg/l (4 dni) 
Toksyczność dla daphnia LC50 3,6 mg/l (48 h) 
Toksyczność dla alg   EC50 2,356 mg/l (4 dni) 
Kumen 
Toksyczność dla ryb 
LC50(4 dni) 4,7-4,8 mg/l mg/l  
LC50(72h) 4,8-5,2 mg/l 
LC50 (48h) 5,7-5,8 mg/l 
NOEC ( 4 dni) 1,9-2,9 mg/l 
Toksyczność dla daphnia 
EC50(48h) 2,14 mg/l  
NOEC (48 h) 1,6 mg/l 

1,3,5-trimetylobenzen 
Toksyczność dla ryb LC50 12,52 mg/l (4 dni) 
Toksyczność dla bezkręgowców LC50 6 mg/l(48 h) 
NOEC(21 dni) 400-2000 µg/l 
Toksyczność dla alg EC50 25 mg/l (48h)  
Ksylen 
Toksyczność dla ryb 
LC50 (4 dni) 2.6 - 8.4 mg/L 
NOEC (56 dni) 1.3 mg/L 
Toksyczność dla bezkręgowców 
IC50 (24 h) 1 - 4.7 mg/L 
NOEC (21 dni) 1.57 mg/L  
NOEC (7 dni) 960 - 1 170 µg/L  
LOEC (21 dni) 3.16 mg/L  
EC10 (21 dni) 1.91 mg/L  
EL50 (21 dni) 2.9 mg/L  
Toksyczność dla alg 
EC50 (73 h) 2.2 - 4.36 mg/L  
EC50 (72 h) 4.6 - 4.9 mg/L  
NOEC (73 h) 440 µg/L  
EC10 (73 h) 720 - 1 900 µg/L  
EC90 (73 h) 4.4 - 10 mg/L  
Propoxy-propan-2-ol 
Ostra toksyczność dla ryb LC50 >100 mg/l 96 
Ostra toksyczność alg ErC50 1466 mg/l selenastrum capricornutum 
Ostra toksyczność bezkręgowce EC50 3600 mg/l 48 daphnia magna 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Rozpad abiotyczny w powietrze. 
12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Nie oczekuje się akumulacji w organizmach 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda 
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1,2,4-trimetylobenzen             3,63 
1,3,5-trimetylobenzen             3,42 
Kumen                                    3,66 
propylobenzen;                      3,69 
1-propoxy-propan-2-ol            0,49 
12.4 Mobilność w glebie 
Trudno rozpuszczalny w wodzie 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Nie spełnia kryteriów  
12.6 Inne szkodliwe skutki działania: brak 
Informacje uzupełniające:  
Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń w przystosowanej biologicznej oczyszczalni nie oczekuje się 
zakłóceń aktywności rozpadu czynnego osadu .  

 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI. 

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Najwłaściwszym sposobem postępowania z odpadem jest wysłanie do uprawnionego zakładu odzysku lub utylizacji.  
Wszystkie działania dotyczące usuwania muszą być w zgodności ze wszystkimi lokalnymi prawami i 
rozporządzeniami. Nie wrzucać do ziemi, do kanałów ściekowych i zbiorników wodnych. 
Kod odpadu : 140603*  Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Mieszanina jest klasyfikowana jako niebezpieczna w transporcie 
ADR/RID 

 
14.1 Numer UN (numer ONZ) 3295 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Węglowodory ciekłe, i.n.o. 
14.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie 3 
14.4 Grupa pakowania III 
14.5 Zagrożenia dla środowiska działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  Nie dotyczy 
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, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny 

Ustawy  

Dz.U. 2018.143 tj Ustawa z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
Dz.U.2018.21 t.j.  Ustawa z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Dz.U. z 2018 poz.150 tj Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
Rozporządzenia- Klasyfikacja 

Dz. U. 2012 poz. 1018 z 
późn. zmianami 

Rozporządzenie MZ z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 
chemicznych i ich mieszanin 

Rozporządzenia- Oznakowanie 

Dz. U.2015.450.t.j Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 

Dz. U.2015.1368 Rozporządzenie MZ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów 
oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje 
stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie. 

Rozporządzenia- Pakowanie 

Dz.U. 2012 poz. 688 z 
późn. zmianami 

Rozporządzenie MZ z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych 
i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające 
otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z dnia 20 

http://www.chemikalia.gov.pl/download.html?id=384
http://www.chemikalia.gov.pl/download.html?id=384
http://www.chemikalia.gov.pl/files/rozporzadzenie_dzieci2.PDF
http://www.chemikalia.gov.pl/files/rozporzadzenie_dzieci2.PDF
http://www.chemikalia.gov.pl/files/rozporzadzenie_dzieci2.PDF
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000688
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000688
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000688
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czerwca 2012 r.) 

Rozporządzenia- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Dz. U.2012 r. Nr 890 z 
późn. zmianami 

Rozporządzenie MZ z dnia 22 lipca 2012 w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 
środowisku pracy.  

Dz. U.2005 r. Nr 11, 
poz.86 z późn. zmianami 

Rozporządzenie MZ z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 

Dz.U.2017.1348 t.j. Rozporządzenie MPiPS z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

Rozporządzenia- Ochrona Środowiska 

Dz.U.2014r nr 1923 Rozporządzenie MŚ z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogów odpadów 

Rozporządzenia- Ograniczenia i zakazy 

Dz.U.2014 r poz. 769 t.j. Rozporządzenie MG z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub 
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz 
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny 

Dz.U.2013 r poz. 1314 Rozporządzenie MG z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń 
wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006. 

Rozporządzenia WE REACH 

Dz. Urz. UE 2007 L 136 
sprostowanie do Dz. Urz. 
UE 2006 L 396+ 
sprostowania 
(Dz.Urz. UE L 36 z 
5.2.2009)+ Dz.Urz. UE L 
118 z 12.5.2010) z  
późn. zmianami 

Sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1488/94,jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG,93/105/WE i 2000/21/WE 

Dz. Urz. UE 2016 L3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie 
wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

Rozporządzenia WE - CLP 

Dz. Urz. UE 2008 L 353 
z póżn. zmianami 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  

Rozporządzenia WE – Eksport Import 

Dz. Urz. UE 2012 L201 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. 
dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 

Inne  

 Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową ADR i Regulaminem RID 

Dz. U.  Nr 164, poz 1115 Rozporządzenie MZ z dnia 1 września 2010 r. w sprawie trybu wycofania substancji chemicznej, 
preparatu chemicznego lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.  

 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE. 

Zawartość lotnych organicznych związków (VOC): 100% wag. 
 
Deklaracja zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 648/2004 
>30 % węglowodory aromatyczne, informacje dodatkowe: eter glikolu propylenowego  
 
Szkolenia: Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki. 
Ograniczenia w stosowaniu:  Brak 
Źródła danych:  Informacje od dostawcy – MSDS , Przepisy prawne wymienione w pkt.15.1; dane literaturowe 

Dokonane zmiany : 

 Zmiana nazwy i adresu dostawcy karty charakterystyki 

 Aktualizacja formatu karty 

 Zmiana zapisów we wszystkich sekcjach 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000688
http://www.chemikalia.gov.pl/files/rozporzadzenie_czynniki_chem.doc
http://www.chemikalia.gov.pl/files/rozporzadzenie_czynniki_chem.doc
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2013000018001.pdf
http://www.chemikalia.gov.pl/download.html?id=483
http://www.chemikalia.gov.pl/download.html?id=483
http://dziennikustaw.gov.pl/D2010164111501.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/D2010164111501.pdf
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 Aktualizacja przepisów prawnych 
Klasyfikację mieszaniny wg CLP dokonano z wykorzystaniem  kryteriów klasyfikacji dla każdej klasy zagrożenia 
zawartych w częściach 2–5 załącznika I Rozporządzenia CLP oraz kryteriów klasyfikacji mieszanin zawartych w 
częściach 3-4 załącznika I Rozporządzenia CLP (Metoda oceny :Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne 
są dane dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników mieszaniny-metoda obliczeniowa )  

 


