
Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Europa

KARTA CHARAKTERYSTYKI
SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

Trolox®

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : Trolox®
Kod produktu : 648471
Numer WE : Niedostępne.
Typ produktu : Ciało stałe.

1.2  Użycie produktu
Inna, nieokreślona gałąź przemysłu: Prace Badawczo-Rozwojowe

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
EMD Chemicals, Inc.
10394 Pacific Center Court
San Diego, CA 92121
(858)450-5558/(800)854-3417
FAX: (858)453-3552
Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za tą kartę
charakterystyki

: prodsafe@emdchemicals.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu : 800-424-9300 CHEMTREC

24 Hours/Day: 7 Days/Week

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu : Substancja
Nie.
Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
Acute Tox. 4, H302

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG [DSD]
Xn; R22

Pełny tekst zwrotów R lub uwag H jak powyżej podano w punkcie 16.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy dla zagrożeń :  

Hasło ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia

: Działa szkodliwie po połknięciu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Data wydania/Data
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
Klasyfikacja

Nazwa produktu/skł
adnika

Identyfikatory % 67/548/EWG Rozporządzenie (WE)
Nr 1272/2008 [CLP]

Typ

2h-1-benzopyran-2-
carboxylic acid, 3,4-
dihydro-6-hydroxy-2,5,7
,8-tetramethyl-

CAS: 56305-04-5 100 Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 [A]

Patrz Sekcja 16 - peł
ny tekst
zadeklarowanych wy
żej Fraz-R

Pełny tekst uwag H jak
powyżej podano w
punkcie 16.

Nie ma dodatkowych składników, które według obecnej wiedzy dostawcy są sklasyfikowane i przyczyniają się do
klasyfikacji substancji, i w związku z tym wymagają ich podania w tej sekcji.
Typ
[A] Skład
[B] Zanieczyszczenie
[C] Dodatek stabilizujący
Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w części 8.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z okiem : Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna
i dolna powiekę.  Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są.  Należy kontynuować płukanie
przez co najmniej 10 minut.  Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pojawi się podraż
nienie.

Wdychanie : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki
do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.  Jeżeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel
powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen.  Może być niebezpiecznym
dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta.  Należy wezwać pomoc
medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich
nasilania się.  W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do
udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną.  Zapewnić
otwartą wentylację.  Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Kontakt ze skórą : Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody.  Zdjąć skażoną odzież i buty.  Jeśli pojawią
się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.  Uprać odzież przed ponownym użyciem.
Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.

Spożycie : Przemyć usta wodą.  Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są.  Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.  Jeżeli materiał został połknięty a narażona
osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody.  Przerwać, jeżeli
narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne.  Nie wywoł
ywać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny.  W przypadku
wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie
dostały się do płuc.  Zasięgnąć porady medycznej.  W razie potrzeby, skontaktować si
ę z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza.  Nigdy nie podawać niczego doustnie
osobie nieprzytomnej.  W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do
udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną.  Zapewnić
otwartą wentylację.  Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Ochrona osób udzielają
cych pierwszej pomocy

: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.  Może być niebezpiecznym dla osoby
udzielającej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Potencjalne ostre działanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Wdychanie : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Kontakt ze skórą : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Data wydania/Data
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
Spożycie : Działa szkodliwie po połknięciu.

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji
Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.
Wdychanie : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skórą : Brak konkretych danych.
Spożycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczyć objawowo.  W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast
skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

Szczególne sposoby
leczenia

: Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze

Stosowne środki gaśnicze : Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia.

Niewłaściwe środki gaś
nicze

: Nie znane.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Zagrożenia ze strony
substancji lub mieszaniny

: Brak specyficznego zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.

Niebezpieczne produkty
spalania

: Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:
dwutlenek węgla
tlenek węgla

5.3 Informacje dla straży pożarnej
Szczególne środki
zabezpieczające dla straży
pożarnej

: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy
wypadku, jeżeli wybuchł pożar.  Nie należy podejmować żadnych działań, które
stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

Specjalne wyposażenie
ochronne dla strażaków

: Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
oddechowe (SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca przy dodatnim ciś
nieniu.  Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia
odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice),
zgodna z normą europejską EN 469.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do ś
rodowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie biorą
cego udziału w akcji
ratowniczej

: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.  Ewakuować ludzi z okolicznych teren
ów.  Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu
personelowi.  Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale.  Zapewnić wła
ściwą wentylację.  W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią
maskę.  Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Dla personelu biorącego
udział w akcji ratowniczej

: Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z
informacjami  w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.
Patrz także informacje w punkcie "Dla personelu nie biorącego udziału w akcji
ratowniczej".

6.2 Środki ostrożności w
zakresie ochrony ś
rodowiska

: Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub
kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.  Należy poinformować
odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie ś
rodowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

Data wydania/Data
aktualizacji
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do ś
rodowiska

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Rozlanie : Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.  Podchodzić do uwolnienia z wiatrem.

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów
zamkniętych.  Wessać lub zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku.
Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.  Uwaga: Patrz
część 1, aby uzyskać Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i część 13 z
danymi o likwidacji odpadów.

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

: Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących
konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań
w punkcie 1.
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ochronne : Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8).  Nie spożywać.  Unika

ć kontaktu z oczami, skórą i ubraniem.  Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub
zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału,
dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany.  Puste pojemniki mogą zachowywać
resztki produktu i mogą być niebezpieczne.  Nie używać powtórnie pojemnika.

Wskazówki dotyczące ogó
lnej higieny pracy

: Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w
którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, łącznie z
informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych
niezgodności

: Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 2 do 8°C (35.6 do 46.4°
F).  Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami.  Przechowywać w
oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i
dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz dział
10), napojów i jedzenia.  Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do
czasu użycia.  Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i
przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji.  Nie
przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach.  Używać odpowiednich pojemników
zapobiegających skażeniu środowiska.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących
konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań
w punkcie 1.
8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia
Nie znana wartość NDS.

Zalecane procedury
monitoringu

: Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być
niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu
określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania ś
rodków ochrony dróg oddechowych.  Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN
689 w celu poznania metod określenia narażenia substancją chemiczną przez drogi
oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki związane z metodami
oznaczania substancji niebezpiecznych.

Poziomy oddziaływania wtórnego
Brak dostępnych poziomów DEL.

Data wydania/Data
aktualizacji
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Stężenia, przy których podziewane są oddziaływania

Brak dostępnych stężeń PEC.

8.2 Kontrola narażenia
Odpowiednie
zabezpieczenia techniczne

: Nie jest wymagana specjalna wentylacja.  Wydajna wentylacja ogólna powinna być
wystarczajaca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.  Jeżeli
niniejszy produkt zawiera składniki ograniczonego narażenia, należy stosować
bariery procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne zabezpieczenia techniczne
pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej zalecanych lub prawnych granic
.

Indywidualne środki ochrony
Środki zachowania higieny : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po
zakończeniu zmiany.  Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być
zastosowane właściwe techniki.  Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym uż
yciem.  Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

Ochrona oczu/twarzy : Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w
przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia nara
żenia poprzez chlapnięcia, mgiełki, gazy lub pyły.

Ochrona skóry
Ochrona rąk : Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym

przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to
konieczne.

Ochrona ciała : W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny
odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed
przystąpieniem do pracy.

Inne środki ochrony skó
ry/ciała

: Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie
i dodatkowe środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i zwią
zanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.

Ochrona dróg
oddechowych

: Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany
powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena
ryzyka wskazuje, że jest to konieczne.  Wybór maski oddechowej powinien być
dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji,
niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy wybranej maski.

Kontrola narażenia ś
rodowiska

: Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana
w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska.  W niektó
rych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje
konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji
do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd
Stan fizyczny : Ciało stałe. [Stały krystaliczny proszek.]
Kolor : Szarawobiały.

Zapach : Niedostępne.
Niedostępne.Wartość graniczna zapachu :

pH : Niedostępne.
Temperatura topnienia/krzepni
ęcia

: 188 do 190°C

Temperatura początku wrzenia
i zakres wrzenia

: Niedostępne.

Temperatura zapłonu : Niedostępne.
Szybkość parowania : Niedostępne.
Łatwopalność (ciało stałe, gaz) : Niedostępne.

Data wydania/Data
aktualizacji
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
Granice palności lub
wybuchowości: górna/dolna

: Niedostępne.

Prężność pary : Niedostępne.
Gęstość pary : Niedostępne.
Gęstość względna : Niedostępne.
Rozpuszczalność : Łatwo rozpuszczalny w następujących materiałach: woda
Współczynnik podziału oktanol
/woda

: Niedostępne.

Temperatura samozapłonu : Niedostępne.
Temperatura rozkładu : Niedostępne.
Lepkość : Niedostępne.
Właściwości wybuchowe : Niedostępne.
Właściwości utleniające : Niedostępne.
Wzór chemiczny : C14H18O4

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczą

cych reaktywności.

10.2 Stabilność chemiczna : Produkt jest trwały.

10.3 Możliwość wystę
powania niebezpiecznych
reakcji

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią niebezpieczne
reakcje.

10.4 Warunki, których należy
unikać

: Brak konkretych danych.

10.5 Materiały niezgodne : Brak konkretych danych.

10.6 Niebezpieczne produkty
rozkładu

: W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić
niebezpieczny rozkład produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Podrażnienie/nadżerka
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Czynnik uczulający

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.
Mutagenność
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Karcynogenność
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Toksyczność dla układu rozrodczego
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Teratogeniczność
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Specyficzna docelowa toksyczność narządu (pojedyncze narażenie)

Data wydania/Data
aktualizacji

: 11/3/2010. 6/9



Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Europa
Trolox®

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Niedostępne.

Specyficzna docelowa toksyczność narządu (powtarzalne narażenie)
Niedostępne.

Niebezpieczeństwo narażenia przez drogi oddechowe
Niedostępne.

Informacje o możliwych
drogach narażenia

: Przewidywane drogi narażenia:Doustnie, Skórny, Wdychanie.

Potencjalne ostre działanie na zdrowie
Wdychanie : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Spożycie : Działa szkodliwie po połknięciu.
Kontakt ze skórą : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Kontakt z okiem : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną
Wdychanie : Brak konkretych danych.
Spożycie : Brak konkretych danych.
Kontakt ze skórą : Brak konkretych danych.
Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.

Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także skutki przewlekłe w przypadku krótkiego i długoterminowego nara
żenia

Kontakt krótkotrwały
Potencjalne skutki
natychmiastowe

: Niedostępne.

Potencjalne skutki opóź
nione

: Niedostępne.

Kontakt długotrwały
Potencjalne skutki
natychmiastowe

: Niedostępne.

Potencjalne skutki opóź
nione

: Niedostępne.

Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie
Niedostępne.

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.
Ogólne : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Karcynogenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Mutagenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Teratogeniczność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Zaburzenia rozrodczości : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Inne informacje : Niedostępne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

12.3 Zdolność do bioakumulacji
Niedostępne.

12.4 Mobilność w glebie

Data wydania/Data
aktualizacji

: 11/3/2010. 7/9
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Współczynnik podziału
gleba/woda (KOC)

: Niedostępne.

Mobilność : Niedostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT : Nie.

P: Niedostępne. B: Niedostępne. T: Nie.
vPvB : Niedostępne.

vP: Niedostępne. vB: Niedostępne.

12.6 Inne szkodliwe skutki
działania

: Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących
konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań
w punkcie 1.
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt
Metody likwidowania : Poniżej zamieszczone informacje jedynie dotyczą dostarczonego materiału.

Identyfikacja oparta na charakterystece/kach lub spisie może nie mieć zastosowania
do niniejszego materiału, jeżeli materiał był używany lub w jakikolwiek inny spoosób
zanieczyszczony. Wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za określenie toksyczności
i właściwości fizycznych wytworzonych odpadów, w celu określenia ich identyfikacji
jako odpady oraz metod utylizacji zgodnie z właściwymi przepisami.  Utylizacja
powinna następować zgodnie odpowiednimi regionalnymi, krajowymi i lokalnymi
przepisami.

Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe

.  Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi.  Spalanie lub składowanie w
terenie należy rozważać jedynie wówczas gdy nie ma możliwości recyklingu.

Specjalne środki ostrożnoś
ci

: Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.  Należy zachować ostroż
ność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały
wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz.  Puste pojemniki lub ich wykładziny mog
ą zachowywać resztki produktu.  Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego
materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacją.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Ponieważ materiał ten nie jest regulowany, nie ma informacji o transporcie będą.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
Ograniczenia dotyczące
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektórych
niebezpiecznych
substancji, preparatów i
wyrobów

: Nie dotyczy.

Data wydania/Data
aktualizacji

: 11/3/2010. 8/9
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SEKCJA 16: Inne informacje
 

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji.
Skróty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksyczność ostra

CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporzą
dzenie (WE) nr 1272/2008)
SNEL = Pochodny poziom nie skutkujący
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
PNEC = Prognozowane Stężenie Bezskutkowe
RRN = Numer rejestracyjny REACH

Pełny tekst sktóconych
deklaracji H

: H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/
GHS]

: Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOŚĆ OSTRA: DOUSTNIE - Kategoria 4

Pełny tekst skróconych
zwrotów R

: R22- Działa szkodliwie po połknięciu.

Pełny tekst klasyfikacji [DSD
/DPD]

: Xn - Produkt szkodliwy

Informacja dla czytelnika
Uwaga dla czytelnika
Oświadczenia tu zawarte są oparte na danych technicznych, które EMD Chemicals Inc. uważa za rzetelne, są
one przedstawiane wyłącznie dla celów informacyjnych i jako wskazówki odnośnie odpowiednich środków
ostrożności i dotyczących procedur awaryjnych wykonywanych przez wyszkoloną osobę posiadającą niezbę
dne umiejętności techniczne. Użytkownicy powinni uważać te dane jako uzupełnienie innych informacji
zebranych przeze nich. Muszą dokonać niezależnej oceny przydatności i kompletności informacji pochodzących
ze wszystkich źródeł w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania, przechowywania i utylizowania tych
materiałów oraz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i klientów, a także ochrony środowiska. EMD
CHEMICALS INC. NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM DOTYCZĄCEJ
POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU, ODNOŚNIE INFORMACJI TU
ZAWARTYCH I PRODUKTU, KTÓREGO INFORMACJE TE DOTYCZĄ.

Data wydania/Data
aktualizacji

: 11/3/2010. 9/9


