Kenotek Showroom Shine
Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010
Data weryfikacji: 09/07/2014

Zastępuje: 22/04/2013

Wersja: 3.01

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.

Identyfikator produktu

Postać produktu

: Mieszanina

nazwa produktu

: Kenotek Showroom Shine

Kod produktu

: 614

1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1.

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie

: przemysłowy

Zastosowanie substancji/mieszaniny

: W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz biuletyn o produkcie.

1.2.2.

Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji
1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - http://www.cidlines.com
1.4.

Numer telefonu alarmowego

Kraj
Polska

Organ/Spółka
Oddzial Chorób Zawodowych i Toksykologii
Department of Occupational Diseases & Toxicology

Worldwide

Adres
Szpital im. F. Raszei w Poznaniu, ul.
Mickiewicza 2
60 834 Poznan

Numer telefonu pogotowia
+48 61 84 769 46

www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/en

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Nie sklasyfikowany
Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska
Brak dodatkowych informacji
2.2.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Oznakowanie zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE
nie etykietowanie dotyczy
2.3.

Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1.

Substancja

Nie dotyczy
3.2.

Mieszanina

Mieszanina ta nie zawiera żadnej substancji, jaką należałoby wymienić zgodnie z punktem 3.2 załącznika II rozporządzenia REACH

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.

Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc – środki po inhalacji

: Raczej nie wymaga zastosowania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą

: Raczej nie wymaga zastosowania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami

: Natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: Wypłukać usta. Pluć.

4.2.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dodatkowych informacji
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4.3.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1.

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze
5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenie pożarowe
5.3.

: Można stosować wszystkie środki gaśnicze.
: Niepalny.

Informacje dla straży pożarnej

Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru

: Palenie wzbronione.

Ochrona w przypadku gaszenia pożaru

: Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. Nie wchodzić do strefy pożaru
bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym bez ochrony dróg oddechowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki zaradcze

6.1.1.

: Miejsce, w którym doszło do rozlania się materiału może być śliskie. Monitorowanie produktów
w celu odzyskania lub pochlaniania z odpowiedniego materialu. Pozostałości rozcieńczyć i
spłukać. Rozlanym materiałem powinien zajmować się wyszkolony personel sprzątający
odpowiednio wyposażony w ochronę dróg oddechowych i oczu.

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Brak dodatkowych informacji
6.1.2.

Dla osób udzielających pomocy

Brak dodatkowych informacji
6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się do ścieków i wód publicznych. Jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych, powiadomić
władze.
6.3.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Sposób czyszczenia/zbierania :
6.4.

: Rozlany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku.

Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki higieny

7.2.

: Przechowywać z dala od jedzenia, picia i pasz zwierzęcych. Przed jedzeniem, piciem,
paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne eksponowane okolice umyć wodą i
delikatnym mydłem. Obchodzić się zgodnie z zasadami higieny przemysłowej oraz
procedurami bezpieczeństwa. Obchodzić się zgodnie z zasadami higieny przemysłowej oraz
procedurami bezpieczeństwa.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania

: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu. Nieużywane pojemniki należy przechowywać zamknięte. Nie dopuszczać do
zamrożenia.

Temperatura magazynowania

: < 50 °C

7.3.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.

Parametry dotyczące kontroli

Brak dodatkowych informacji
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8.2.

Kontrola narażenia

Ochrona rąk

: W przypadku wielokrotnego lub przedłużonego kontaktu nosić rękawice. Odporne na
chemikalia Rękawice z PCW (z europejską normą EN 374 lub równoważny)

Ochrona wzroku

: Niewymagany.

Ochrona skóry i ciała

: Niewymagany.

Ochrona dróg oddechowych

: Przy zachowanej odpowiedniej wentylacji nie jest konieczne stosowanie specjalnych środków
ochrony.

Kontrola narażenia konsumentów

: Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

: Ciecz

Barwa

: orange.

Zapach

: Brak danych

Próg zapachu

: Brak danych

pH

: ca. 7

Szybkość parowania względne (octan butylu=1)

: Brak danych

Temperatura topnienia

: Brak danych

Temperatura krzepnięcia

: Brak danych

Temperatura wrzenia

: Brak danych

Temperatura zapłonu

: Brak danych

Temperatura samozapłonu

: Brak danych

Temperatura rozkładu

: Brak danych

Łatwopalność (ciało stałe, gaz):

: Brak danych

Ciśnienie pary

: Brak danych

Gęstość względna pary w temp. 20 °C

: Brak danych

Gęstość względna

: Brak danych

Masa właściwa

: ca. 1

Rozpuszczalność

: Woda: 100 %

Log Pow

: Brak danych

Log Kow

: Brak danych

Lepkość, kinematyczna

: Brak danych

Lepkość, dynamiczna

: Brak danych

Właściwości wybuchowe

: Brak danych

Właściwości utleniające

: Brak danych

Granica wybuchowości

: Brak danych

9.2.

Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.

Reaktywność

Brak dodatkowych informacji
10.2.

Stabilność chemiczna

Brak dodatkowych informacji
10.3.

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nieobecne.
10.4.

Warunki, których należy unikać

Nie stosuje się.
10.5.

Materiały niezgodne

Nie stosuje się.
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10.6.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach nieobecne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

: Nie dotyczy

Działanie drażniące

: Nie dotyczy

Działanie żrące

: Nie dotyczy

Działanie uczulające

: Nie dotyczy

Działanie toksyczne – narażenie powtarzane

: Brak danych

Rakotwórczość

: Brak danych

Działanie mutagenne

: Brak danych

Toksyczne działanie na rozrodczość

: Brak danych

pH: ca. 7
pH: ca. 7

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.

Toksyczność

Ekologia - ogólnie
12.2.

: biodegradowalny.

Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dodatkowych informacji
12.3.

Zdolność do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji
12.4.

Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji
12.5.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji
12.6.

Inne szkodliwe skutki działania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące usuwania odpadów

: Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie w lokalnymi/ogólnokrajowymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Numer UN (numer ONZ)

Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu
14.2.

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy
14.3.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy
14.4.

Grupa pakowania

Nie dotyczy
14.5.

Zagrożenia dla środowiska

Inne informacje
14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Szczególne środki ostrożności na czas
transportu
14.6.1.

: Brak dodatkowych informacji.
: Zgasić silnik. Zabrania się używania światła nieosłoniętego. Palenie wzbronione. Oznakować
drogi i ostrzec innych uczestników ruchu. NATYCHMIAST POWIADOMIĆ POLICJĘ I STRAŻ
POŻARNĄ.

Transport lądowy

Nie dotyczy
14.6.2.

transport morski

Nie dotyczy
14.6.3.

Transport lotniczy

Nie dotyczy
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14.7.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 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
15.1.1.

Przepisy UE

Nie zawiera żadnej substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII
Kenotek Showroom Shine nie znajduje się na liście kandydatów do rozporządzenia REACH
Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH
Nie zawiera żadnej substancji wymienionej na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH
Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne
15.1.2.

: Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepisów prawnych.

Przepisy krajowe

Niemcy
Klasa zagrożenia dla wody (WGK)
15.2.

: nwg - Nie zagrażający wodom

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Nie sklasyfikowany

SDS EU CLP DPD
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich
rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu
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