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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Mattlack Detailer

1.1. Identyfikator produktu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Polytop GmbHNazwa firmy:

Schafweide 2Ulica:

D-63762 GroßostheimMiejscowość:

Telefon: +49 (0) 6026 99577-0 Telefaks:+49 (0) 6026 99577-56

e-mail: info@polytop.de

www.polytop.deInternet:

Tel. +49 (0) 6026 99577-0  (badania i rozwój) 

Ośrodki toksykologiczne 

Gdańsk 58 3492831

Kraków 12 6471105; 012 6831134; 012 6831300

Lublin 81 7408983 

Poznań 61 8476946; 618481011 w.265

Rzeszów 17 866 4406

Sosnowiec 32 2661145; 32 2660885 w.130 

Tarnów 14 6299588

Warszawa 22 6190897; 22 6196654

Wrocław 71 3433008; 71 3427021; 71 7890

Wydział Odpowiedzialny:

tel: 61 89 44 004 w godz. 9-161.4. Numer telefonu 

alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Specjalne oznakowanie niektórych preparatów

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do 

rozporządzenia REACH

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

patrz oznaczenie składników zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004, kompozycje zapachowe (free of 

allergens 2003/15/EU),  glycol ether, Alkohol

Charakterystyka chemiczna
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Składniki niebezpieczne

IlośćNazwa chemicznaNr CAS

Nr WE Nr Index Nr REACH

Klasyfikacja GHS

5131-66-8 1-butoksypropan-2-ol; eter monobutylowy glikolu propylenowego 1 - < 5 %

225-878-4 01-2119475527-28

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

64-17-5 etanol; alkohol etylowy 1 - < 5 %

200-578-6 01-2119457610-43

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16.

Oznakowanie dotyczące zawartości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004

< 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.

Informacja uzupełniająca

Tensydy zawarte w tej mieszaninie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w 

dyrektywie (WE) Nr.- 648/2004 dotyczącej detergentów.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Należy zadbać o należytą wentylację.

W przypadku wdychania

Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą.

W przypadku kontaktu z oczami

NIE wywoływać wymiotów. Jamę ustną przepłukać dokładnie wodą.

Podać do wypicia dużą ilość wody w małych łykach (efekt rozcieńczenia).

W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Dotąd nie są znane żadne objawy.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Sam produkt nie jest palny. 

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

Odpowiednie środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Nie są wymagane żadne szczególne urządzenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Należy unikać: 

kontakt z oczami.

Właściwy materiał do rozcieńczenia i neutralizacji:
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Metody czyszczenia - małe ilości rozsypanego materiału: Rozcieńczyć dużą ilością wody. 

Metody czyszczenia - duże ilości rozsypanego materiału: Zebrać mechanicznie do odpowiednich pojemników i 

dostarczyć do usunięcia.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy unikać: kontakt z oczami.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Nie palny.

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

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

niezgodności

Magazynować tylko w oryginalnych pojemnikach. 

Zapewnić wystarczającą wentylację obszaru magazynowania.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

  30

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Inne informacje o warunkach przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Środki do pielęgnacji pojazdów

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriawł./cm3mg/m³

64-17-5 Etanol - NDSCh (15 min)

1900 NDS (8 h)

8.2. Kontrola narażenia

Unikać zanieczyszczenia oczu. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Ochrona wzroku: nie wymagany.

Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona ciała: nie wymagany.

Ochrona skóry

bezbarwny mętny

ciekłyStan fizyczny:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

owocowyZapach:

Metoda testu

pH (przy 20 °C): 6,0-8,0 (neutralny)

Zmiana stanu

nieokreślonyTemperatura topnienia:

100 °CPoczątkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:

>70 °CTemperatura zapłonu:

Palność
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nie dotyczyciała stałego:

nieokreślonygazu:

nie Substancja wybuchowa.

Właściwości wybuchowe

nie dotyczyGranice wybuchowości - dolna:

nie dotyczyGranice wybuchowości - górna:

nie dotyczySamozapalność:

Temperatura samozapłonu

nie dotyczyciała stałego:

nieokreślonygazu:

Temperatura rozkładu: nieokreślony

nie o właściwościach utleniających.

Właściwości utleniające

Prężność par:

  (przy 20 °C)

23,5 hPa

Gęstość względna (przy 20 °C): 0,99 g/cm³

Rozpuszczalność w wodzie: kompletny mieszalny

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

nieokreślony

nieokreślonyWspółczynnik podziału:

nieokreślonyLepkość dynamiczna:

Lepkość kinematyczna: nieokreślony

nieokreślonyGęstość par:

Szybkość odparowywania względna: nieokreślony

nieokreślonyBadanie na oddzielenie 

rozpuszczalnika:

8%Zawartość rozpuszczalnika:

9.2. Inne informacje

Bez samopodtrzymującego się spalania

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak wartych do wymienienia zagrożeń.

10.2. Stabilność chemiczna

Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach składowania, stosowania i temperatury.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak wartych do wymienienia zagrożeń.

Brak wartych do wymienienia zagrożeń.

10.4. Warunki, których należy unikać

brak/żaden

10.5. Materiały niezgodne

Brak wartych do wymienienia zagrożeń.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
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Toksyczność ostra

Nazwa chemicznaNr CAS

ŹródłoGatunekDawkaDroga narażenia Metoda

64-17-5 etanol; alkohol etylowy

SzczurLD50 6200 

mg/kg
IUCLIDdroga pokarmowa

droga oddechowa (4 

h) para

LC50 95,6 mg/l Szczur RTECS

Działanie drażniące i żrące

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

Działanie uczulające

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

Informacje uzyskane na podstawie doświadczeń zebranych w praktyce.

Inne obserwacje

 Po oczyszczeniu należy zastosować preparaty natłuszczające skórę.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Nr CAS Nazwa chemiczna

[h] | [d]Toksyczność dla 

organizmów wodnych

Dawka ŹródłoGatunek Metoda

etanol; alkohol etylowy64-17-5

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 h IUCLIDEC50 9268 - 

14221 mg/l

Daphnia magna

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Tensydy zawarte w tej mieszaninie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w 

dyrektywie (WE) Nr.- 648/2004 dotyczącej detergentów.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak wskazówek na potencjał bioakumulacyjny.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

Log PowNazwa chemicznaNr CAS

64-17-5 -0,31etanol; alkohol etylowy

Brak danych

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do 

rozporządzenia REACH

Brak wartych do wymienienia zagrożeń.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadków należy przeprowadzić zgodnie z 

rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadków specyficznie dla branży i procesu.

Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt
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200130 ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY 

HANDLOWE, PRZEMYSŁOWE I INSTYTUCJONALNE) ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI 

GROMADZONYMI SELEKTYWNIE; frakcje gromadzone selektywnie (z wyjątkiem 15 01); 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie

ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY 

FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe 

(włączając w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102

Usuwanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach "Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)". 

W celu usunięcia odpadków zwrócić się do dostawcy. 

Opakowania nie mające kontaktu z chemikaliami, dokładnie opróżnione i oczyszczone, mogą być użyte 

ponownie.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Wersja nr: 1,0 PL Wydrukowano dnia: 26.08.2019



Karta charakterystyki Polytop GmbH

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Data aktualizacji: 21.12.2018 

Mattlack Detailer

Strona 7 z 9

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nieZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie wymaga się specjalnych środków.

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

bez znaczenia

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

lub mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

8%Zawartość lotnych związków 

organicznych (LZO) zgodnie z 

Dyrektywą 2004/42/WE:

Informacja uzupełniająca

Rozporządzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentów:  

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: nie dotyczy 

 nie dotyczy 

 Niniejsza mieszanina zawiera następujące substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC), które 

znajdują się na liście kandydackiej zgodnie z art. 59 REACH: brak/żaden 

Mieszanina zawiera następujące substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC), które są 

przedmiotem zezwolenia na mocy załącznika XIV do rozporządzenia REACH: brak/żaden

Przepisy narodowe

1 - lekkie zanieczyszczenie wodyKlasa zagrożenia wód (D):

Informacja uzupełniająca

Należy dodatkowo stosować się do krajowych przepisów i rozporządzeń! 

Ustawy 

Dz.U. 2011 nr 63, poz.322 wraz z późn. zm: Ustawa z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach 

Dz. U. 2013 poz.21: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Dz.U. z 2013r. poz.888: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi 

Rozporzadzenia- 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.2012 poz. 445 z późn. zmianami: Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 

Dz. U.2010 nr 83 poz. 544 z późn. zmianami: Rozporządzenie MZ z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie 

rodzajów substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w 

zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 

Dz.U. 2015 poz. 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 

Rozporządzenia- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Dz. U.2012 r. Nr 890: Rozporządzenie MZ z dnia 22 lipca 2012 w sprawie substancji chemicznych, ich 

mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 
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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. 2014 poz. 817: 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.2013 r poz. 180 z późn. zmianami: 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 

Rozporządzenia WE - CLP 

Dz. Urz. UE 2008 L 354: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia 

(WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

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

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa dla następujących substancji w tej mieszaninie:

1-butoksypropan-2-ol; eter monobutylowy glikolu propylenowego

etanol; alkohol etylowy

SEKCJA 16: Inne informacje

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)

Informacje podane w tym formularzu zestawiono według najleszej wiedzy i odzwierciedlają one wyniki 

dotychczasowych badań naukowych. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego 

obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego 

przechowywania, przetwarzania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli 

produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu 

ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał. 

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowią jednak zapewnienia właściwości i nie 

Informacja uzupełniająca
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uzasadniają stosunku prawnego.

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart 

charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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