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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Dodatek do układu chłodzenia – Cooling
System Treatment

Wersja nr

Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH).
1.

IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA
Nazwa handlowa
Zastosowanie

Kod produktu
Importer/Dystrybutor

Telefon alarmowy
2.

Dodatek do układu chłodzenia – Cooling System Treatment
Uaktywnia rodki chroni ce przed rdzewieniem w płynach zapobiegaj cych
zamarzaniu i smaruje pomp wodn . Prosty w u yciu, po prostu nadaje si do
chłodnicy. Produkt miesza si samoczynnie. Hamuje korozj w układzie
chłodniczym. Nie niszczy aluminium
709
Kleen – Flo Europe Sp. z o.o.
31-234 Kraków, ul. Ku nicy Kołł tajowskiej 13
Tel. (012) 415 02 63 w. 15
Fax: 012 415 02 09
www.kleenflo.pl
e-mail osoby odpowiedzialnej za kart charakterystyki: kleenflo@kleenflo.pl
012 – 415 – 02 – 63 (telefon do dystrybutora) (godz. 8-16)

IDENTYFIKACJA ZAGRO E
Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr
1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Zgodnie z kryteriami przepisów w/w
rozporz dzenia produkt jest klasyfikowany, jako niebezpieczny
Zagro enia ze wzgl du na wła ciwo ci fizykochemiczne:
Niesklasyfikowany jako produkt niebezpieczny.
Zagro enia dla zdrowia:
Xn – Mieszanina szkodliwa ze zwrotem R65 - Działa szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie płuc w
przypadku połkni cia.
Zagro enia dla rodowiska
Niesklasyfikowany jako produkt niebezpieczny.
Patrz tak e punkt 12.
Informacje dodatkowe:
Opakowania jednostkowe produktu wymagaj znakowania ostrzegawczego - patrz pkt 15.

3.

SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składniki niebezpieczne zawarte w mieszaninie:
Produkt zawiera mieszanin ni ej wymienionych składników.
Nazwa
Zawarto
Nr CAS
Nr WE
Nr indeksowy Klasyfikacja
Destylaty ci kie
15-40%
64742-52-5 265-155-0
649-465-007
Rakotw. Kat. 2;
naftenowe, poddane
R45
obróbce wodorem (ropa
Nota H i L
naftowa); Olej bazowy niespecyfikowany
Benzotriazol (*)
0,1-1,0%
95-14-7
202-394-1
(*) – substancja niesklasyfikowana w tabeli 3.2 z zał cznika 6 do Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce
Destylaty ci kie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa) nie s klasyfikowane jako
rakotwórcze, poniewa zawieraj mniej ni 3% ekstraktu DMSO (Nota L)
W punkcie 16 podano znaczenie zwrotów R
KARTA CHARAKTERYSTYKI

str. 1 z 8

Wersja poprzednia:
16.01.2009 r.
Data aktualizacji:
12.08.2010 r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Dodatek do układu chłodzenia – Cooling
System Treatment

Wersja nr

Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH).
4.

PIERWSZA POMOC
Nara enie inhalacyjne
Osob nara on wyprowadzi na wie e powietrze. Zapewni ciepło i spokój. W przypadku zatrzymania
oddechu zastosowa sztuczne oddychanie. W przypadku wyst pienia zaburze oddechowych, osoba
przeszkolona mo e poda tlen. Niezwłocznie wezwa lekarza. Osob nieprzytomn uło y i
transportowa w pozycji bocznej ustalonej.
Zanieczyszczenie oczu
Usun soczewki kontaktowe, je li s i mo na je łatwo wyj . Przy podwini tych powiekach niezwłocznie
płuka oczy bie c wod , przez co najmniej 15 minut. Zasi gn porady lekarza okulisty w przypadku
utrzymywania si cech podra nienia oczu.
Kontakt ze skór
Odzie zanieczyszczon produktem niezwłocznie zdj . Skór zanieczyszczon produktem umy przez
5-10 minut du ilo ci wody z mydłem i dobrze spłuka . W przypadku utrzymywania si cech
podra nienia skóry zasi gn porady lekarza.
Połkni cie
Przepłuka usta wod . Nie wywoływa wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawa adnych
rodków doustnie. Zapewni spokój i niezwłocznie zasi gn porady lekarza. Pokaza kart
charakterystyki.

5.

POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU
Zalecenia ogólne:
Zawiadomi otoczenie o awarii. Usun z obszaru zagro enia wszystkie osoby niebior ce udziału w
likwidowaniu awarii. Wezwa Pa stwow Stra Po arn i Policj .
Zalecane rodki ga nicze:
Suche proszki ga nicze, ditlenek w gla (CO2), piana ga nicza, rozpylona woda.
Zagro one po arem pojemniki chłodzi rozpylon wod .
Nieodpowiednie rodki ga nicze:
Zwarte strumienie wody.
Szczególne zagro enie ze strony produktów spalania i wydzielaj cych si gazów:
Podczas po aru mog wytwarza si produkty rozkładu termicznego zawieraj ce dymy, tlenek w gla,
ditlenek w gla. Nie wdycha dymów i gazów wytwarzaj cych si podczas po aru. Uwaga: AEROZOL
pod ci nieniem. W wyniku podwy szonej temperatury pojemniki mog ulec gwałtownemu rozszczelnieniu
z wytworzeniem palnych i wybuchowych mieszanin par z powietrzem. Patrz tak e punkt 10.
Specjalne wyposa enie ochronne stra aków:
W zale no ci od rozmiaru po aru nosi odzie ochronn gazoszczeln i aparaty oddechowe z
niezale nym ródłem powietrza, kombinezony ochronne, gazoszczelne, buty ochronne, kaski itp.
Inne informacje:
Zu yte rodki ga nicze zebra i usun zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

6.

POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA
Indywidualne rodki ostro no ci:
Unika zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdycha par. Nosi odpowiednie rodki ochrony
indywidualnej – patrz punkt 8. Usun osoby postronne. Patrz tak e punkt 8.
rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska:
Nie dopuszcza do przedostawania si produktu do wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie
dopuszcza do przedostawania si produktu do kanalizacji. Zabezpieczy kratki i studzienki ciekowe.
Powiadomi odpowiednie władze w przypadku uwolnienia produktu do rodowiska.
Metody oczyszczania/usuwania:
Pozostało ci uwolnionego produktu zasypa oboj tnym, niepalnym materiałem pochłaniaj cym ciecze,
np. piaskiem ziemi , ziemi okrzemkow itp. i zebra do oznakowanych pojemników na odpady.
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6.

POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA
Pozostało ci produktu usuwa zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13.

7.

POST POWANIE Z MIESZANIN

I JEJ MAGAZYNOWANIE

Post powanie z mieszanin :
Unika zanieczyszczenia oczu. Unika zanieczyszczenia skóry. Zapewni odpowiedni wentylacj , w
razie potrzeby, tak e miejscow , wyci gow . Po u yciu szczelnie zamyka pojemnik. Przestrzega
zalece obowi zuj cych podczas pracy z czynnikami chemicznymi – rozporz dzenie Ministra Zdrowia z
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy zwi zanej z wyst powaniem w miejscu
pracy czynników chemicznych – Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86. Post powa zgodnie z
zaleceniami podanymi w instrukcji technicznej produktu i w karcie charakterystyki. Nie je , nie pi , nie
pali tytoniu ani nie przechowywa ywno ci w pomieszczeniach roboczych.
Zalecenia przeciwpo arowe i przeciwwybuchowe:
Nie ma specjalnych zalece .
Magazynowanie
Przechowywa w szczelnie zamkni tych oryginalnych pojemnikach w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Przechowywa z dala st onych kwasów nieorganicznych i nadtlenków. Przechowywa
w temperaturze pokojowej.
Nie przechowywa z ywno ci , napojami i pasz .
8.

KONTROLA NARA ENIA I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Dodatkowe zalecenia w zakresie rodków in ynieryjnych:
Patrz tak e punkt 7. Zapewni odpowiedni wentylacj , ogóln i miejscow w razie potrzeby.
Parametry kontroli nara enia:
Rozporz dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st e i
nat e czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833 ze
zmianami w Dz. U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007 r., Dz. U. Nr 105, poz.
873, 2009 r.
Nie zawiera składników o okre lonych warto ciach NDS w powietrzu rodowiska pracy w Polsce.
Zalecenia dotycz ce procedury monitoringu zawarto ci składników niebezpiecznych w powietrzu
– metodyka pomiarów:
PN ISO 4225/Ak:1999 Jako powietrza – Zagadnienia ogólne – Terminologia (arkusz krajowy)
PN Z-04008-7:2002. Ochrona czysto ci powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek
powietrza w rodowisku pracy i interpretacji wyników
PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny nara enia inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez porównanie z warto ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
PN-EN-482:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Ogólne wymagania dotycz ce procedur pomiaru
czynników chemicznych.
Warto ci dopuszczalnych st e (DSB) w materiale biologicznym:
Nie okre lono.
rodki ochrony indywidualnej:
Zdj natychmiast odzie zanieczyszczon produktem. My r ce przed ka d przerw i po zako czeniu
pracy. Zanieczyszczone r kawice ochronne umy przed zdj ciem. W miejscu pracy nie je , nie pi , nie
pali tytoniu. Unika kontaktu ze skór . Nie dopuszcza do zanieczyszczenia oczu. Nie wdycha par.
Ochrona dróg oddechowych:
Nie ma potrzeby w warunkach odpowiedniej wentylacji. Stosowa w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Nosi odpowiednie rodki ochrony dróg oddechowych np. maski przeciwgazowe z
pochłaniaczem par organicznych, w warunkach ci głego stosowania lub stosowania w pomieszczeniach
zamkni tych, w warunkach nara enia na mgły produktu. W sytuacjach awaryjnych, kiedy st enie
substancji w powietrzu nie jest znane nosi aparaty oddechowe z niezale nym dopływem powietrza
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8.

KONTROLA NARA ENIA I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Zasi gn porady specjalisty przy wyborze rodków ochrony dróg oddechowych.
Ochrona r k:
Zaleca si noszenie odpowiednich r kawic ochronnych. Wła ciwo ci ochronne r kawic zale nie tylko
od rodzaju materiału, z którego s wykonane. Czas działania ochronnego mo e by ró ny przypadku
ró nych producentów r kawic. W przypadku wielu substancji nie mo na precyzyjnie oszacowa czasu
działania ochronnego r kawic. Uwzgl dniaj c podane przez producenta parametry r kawic nale y
zwraca uwag podczas stosowania produktu czy r kawice jeszcze zachowuj swoje wła ciwo ci
ochronne.
Ochrona oczu:
Nosi odpowiednie okulary ochronne, gogle.
Ochrona skóry:
Stosownie do nara enia podczas pracy z produktem nosi odpowiedni odzie ochronn ze zwartej
tkaniny, fartuchy z tworzyw sztucznych, buty ochronne z podeszwami odpornymi na rozpuszczalniki.
UWAGA:
rodki in ynieryjno-techniczne maj pierwsze stwo przed rodkami ochrony osobistej. Wymagania
zasadnicze dla rodków ochrony indywidualnej okre la Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259,
poz. 2173).
Pracodawca jest zobowi zany zapewni , aby stosowane rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i
obuwie robocze posiadały wła ciwo ci ochronne i u ytkowe oraz zapewni odpowiednie ich pranie,
konserwacj , napraw i odka anie.
Zalecane badania wst pne i okresowe pracowników nara onych na czynniki chemiczne s okre lone w
Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie
przeprowadzania bada lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz.U. nr 69/1996, poz. 332, wraz z pó niejszymi zmianami).

9.

WŁA CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Posta
Barwa
Zapach
Próg zapachu
Temperatura wrzenia
Temperatura zamarzania
Punkt zapłonu
Szybko odparowania (octan n-butylu=1)
Odsetek substancji lotnych
Rozpuszczalno w wodzie
Pr no par
G sto par (powietrze=1)
G sto wła ciwa
Warto pH
Współczynnik podziału olej/woda
Palno
Temperatura samozapłonu
Granice st e wybuchowych
Dolna
Górna
Wra liwo na bod ce mechaniczne
Wra liwo na wyładowania elektrostatyczne

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ciecz
Słaby
W glowodorów
Nie okre lono
Nie okre lono.
<0°C
Nie dotyczy
Nie okre lono
Nie okre lono
Wytwarza emulsj .
Nie okre lono.
Nie okre lono.
0,97
7,5-9
Nie okre lono
Nie
Nie okre lono.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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10.

STABILNO

I REAKTYWNO

Warunki, których nale y unika :
Patrz tak e punkt 7.
Produkt stabilny w normalnych warunkach u ytkowania i przechowywania. Unika nadmiernego
podgrzewania, otwartego płomienia itp.
Materiały, których nale y unika :
St one kwasy nieorganiczne, nadtlenki.
Niebezpieczne reakcje:
Reakcje z nieodpowiednimi materiałami.
Niebezpieczne produkty rozkładu:
Tlenek w gla, ditlenek w gla. Patrz tak e punkt 5.
11.

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Drogi wchłaniania do organizmu:
Skóra, oczy, drogi oddechowe, droga pokarmowa.
Skutki ostrego nara enia:
Wymioty, bóle głowy, biegunka.
Nie ma danych o warto ciach medialnych dawek i st e miertelnych produktu.
Skutki przewlekłego nara enia:
Nie ma danych.
Działanie dra ni ce produktu:
Działa dra ni co na oczy.
Działanie uczulaj ce produktu:
Nie ma danych dla produktu.
Działanie synergetyczne z innymi materiałami:
Nie ma danych dla produktu.
Działanie mutagenne:
Nie jest znane dla produktu.
Działanie rakotwórcze:
Nie jest znane dla produktu.
Działanie szkodliwe na rozrodczo :
Nie jest znane dla produktu.
Działanie teratogenne:
Nie jest znane dla produktu.
Destylaty ci kie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa)
Warto medialnej dawki miertelnej, DL50, po podaniu drog pokarmow szczurom: >5 000 mg/kg masy
ciała
Warto medialnego st enia miertelnego, CL50, w warunkach nara enia inhalacyjnego szczurów: nie
ma danych.
Benzotriazol
Warto medialnej dawki miertelnej, DL50, po podaniu drog pokarmow szczurom: 560 mg/kg masy
ciała.
Warto medialnego st enia miertelnego, CL50, w warunkach 3-godzinnego nara enia inhalacyjnego
szczurów: 1 910 mg/m3.

12.

INFORMACJE EKOLOGICZNE
Nie ma danych ekotoksykologicznych dla produktu. Metod obliczeniow , produkt nie jest sklasyfikowany
jako niebezpieczny dla rodowiska.
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13.

POST POWANIE Z ODPADAMI
Nie wprowadza do kanalizacji. Nie dopuszcza do zanieczyszczania wód powierzchniowych, cieków
powierzchniowych i gleby.
Przestrzega przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 –
tekst ujednolicony)
Przestrzega przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r.,
poz. 638 – tekst ujednolicony.
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206): Producent proponuje nast puj ca klasyfikacj
odpadów:
Nie okre lono.
Szczegółowa klasyfikacja odpadów zale y od miejsca i sposobu stosowania produktu.
Sposoby unieszkodliwiania odpadów
Producent zaleca przekształcenie termiczne odpadów. Odzysk (recykling) przeprowadza zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami. Sposób likwidacji odpadów uzgodni z wła ciwym terenowo Wydziałem
Ochrony rodowiska.

14.

INFORMACJE O TRANSPORCIE
Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID
Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.
Transport morski - IMDG
No data
Transport lotniczy - IATA
No data.

15.

INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH
USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. nr 11 poz. 84 z
pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie
przeprowadzania bada lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.
nr 69/1996, poz. 332 wraz z pó niejszymi zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla
rodków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
Umowa Europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), sporz dzona w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. nr 194/2002, poz. 1629) wraz z
kolejnymi zmianami zał czników A i B publikowanymi w formie O wiadcze Rz dowych w Dzienniku
Ustaw RP oraz Ustawa z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o przewozie drogowym materiałów
niebezpiecznych (Dz. U. nr 199/2002, poz. 1671 z pó niejszymi zmianami)
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Rozporz dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st e i
nat e czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833 ze
zmianami w Dz. U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007 r., Dz. U. Nr 105, poz.
873, 2009 r.
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. nr 200, poz. 2047 z 2004 r.
z pó niejszymi zmianami.
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 10 wrze nia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
kobietom. Dz. U. nr 114, poz. 545, 1996 r. z pó niejszymi zmianami.
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15.

INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej
i trzeciej listy indykatywnych warto ci najwy szych dopuszczalnych st e w rodowisku pracy.
Rozporz dzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw 1999/45/WE oraz
uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie
dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z
pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z
31 grudnia 2008 roku).
Oznakowanie ostrzegawcze zamieszczane na opakowaniu:
Znaki ostrzegawcze:

Szkodliwy
kie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); ≤40%
R65 - Działa szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie płuc w przypadku
połkni cia.
Zwroty S:
S1/2 – Przechowywa pod zamkni ciem i chroni przed dzie mi.
S24/25 – Unika zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du ilo ci wody i zasi gn
porady lekarza.
S45 – W przypadku awarii lub je eli le si poczujesz, niezwłocznie zasi gnij
porady lekarza - je eli to mo liwe, poka etykiet .
S53 - Unika nara enia - przed u yciem zapozna si z instrukcj .
Napisy dodatkowe -

Zawiera: destylaty ci
Zwroty R:

16.

INNE INFORMACJE
Tre zwrotów wskazuj cych rodzaj zagro enia (zwroty R) z punktu 2 i 3.
R45 - Mo e powodowa raka.
R65 - Działa szkodliwie; mo e powodowa uszkodzenie płuc w przypadku połkni cia.
Aktualizacja karty zgodnie z wymogami przepisów Rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH).
Produkt nie zawiera składników, dla których opracowano raport bezpiecze stwa chemicznego.
Powy sze informacje s opracowane w oparciu o bie cy stan wiedzy i dotycz produktu w postaci w
jakiej jest dostarczany. Dane dotycz ce tego produktu przedstawiono w celu uwzgl dnienia wymogów
bezpiecze stwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych wła ciwo ci.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduj si pod kontrol producenta,
odpowiedzialno za bezpieczne stosowanie produktu spada na u ytkownika.
Wykorzystanie informacji zawartej w karcie charakterystyki do celów innych ni okre lone w ustawie o
substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 20, poz. 106, 2009 r., wymaga zgody wystawcy.
Kart opracowano na podstawie angielskiej karty charakterystyki z dnia 16.01.2009 r., (dane
Laboratorium Kontroli Jako ci Kleen-Flo Tumbler Industries Ltd.) dostarczonej przez producenta,
niektórych informacji zawartych w polskiej karcie charakterystyki wydanie 3 z dnia 16.01.2008 r. oraz z
danych bazy IUCLID Europejskiego Biura Chemicznego z uwzgl dnieniem obowi zuj cych w Polsce
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16.

INNE INFORMACJE
przepisów dotycz cych substancji i mieszanin chemicznych przez firm Eko-Futura Sp. z o.o.:
www.ekofutura.com.pl.
Data aktualizacji: 12.08.2010 r.
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