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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa handlowa : WATERPROOF SPRAY (300ML) 

UFI : SRDC-V05H-NOOW-099Y 

Kod produktu : 4120 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie profesjonalne 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środki do impregnacji 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu 

alarmowego 

Komentarz 

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii 

Szpital MSWiA 

Ul. Kartuska 4/6 

80-104 Gdańsk 

+48 58 682 04 04 

+48 58 309 83 83 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Aerozol, kategoria 1 H222;H229    

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319    

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, 

kategoria 3, działanie narkotyczne 

H336    

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, 

kategoria 2 

H411    

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Brak dodatkowych informacji 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS09    

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 

Pro Part International  

Molenakker , 3 

5953 TW Reuver – Limburg 

Nederland 

T +31 (0) 77 476 2204 

info@propart-international.com - www.propart-international.com 

mailto:info@propart-international.com
http://www.propart-international.com/
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Zawiera : ISOPROPANOL 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol. 

H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 

H319 - Działa drażniąco na oczy. 

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 

P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 

płukać. 

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 

przekraczającej 122 °F, 50 °C. 

P501 - Zawartość i pojemnik, usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub 

specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi 

przepisami. 

2.3. Inne zagrożenia 

Inne zagrożenia, które nie skutkują klasyfikacją : Nie dotyczy. 

 

Mieszanina nie zawiera substancji włączonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na 

właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny zgodnie z kryteriami określonymi w 

rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje 

Brak danych 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) Nr. 

1272/2008 [CLP] 

N-BUTAN (< 0,01% 1,3 BUTADIENY) 

substancja z określoną na poziomie Wspólnoty 

wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 

środowisku pracy 

Numer CAS: 106-97-8 

Numer WE: 203-448-7 

≤ 40 Flam. Gas 1, H220 

ISOPROPANOL 

substancja z określoną na poziomie Wspólnoty 

wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 

środowisku pracy 

Numer CAS: 67-63-0 

Numer WE: 200-661-7 

REACH-nr: 01-2119457558-

25 

≤ 30 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

PROPAN Numer CAS: 74-98-6 

Numer WE: 200-827-9 

≤ 30 Flam. Gas 1, H220 

HEPTAN; N-HEPTAN 

substancja z określoną na poziomie Wspólnoty 

wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 

środowisku pracy 

Numer CAS: 142-82-5 

Numer WE: 205-563-8 

REACH-nr: 01-2119457603-

38 

≤ 8 Flam. Liq. 2, H225 

Asp. Tox. 1, H304 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

OCTAN BUTYLU 

substancja z określoną na poziomie Wspólnoty 

wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w 

środowisku pracy 

Numer CAS: 123-86-4 

Numer WE: 204-658-1 

REACH-nr: 01-2119485493-

29 

≤ 2 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) Nr. 

1272/2008 [CLP] 

POLI (AKRYLAN HEKSADECYLU / METAKRYLAN 2-

HYDROKSYTYLU / METAKRYLAN OKTADECYLU / 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,-METAKRYLAN 

TRIDEKAFLUROOKTYLU 

Numer CAS: 1793072-86-2 ≤ 1 Acute Tox. 2 (Wdychać:gaz), H330 

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub jeśli objawy się utrzymują, zwrócić się do 

lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Usiądź prosto. Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Zapewnić 

poszkodowanemu odpoczynek. Odwieźć do szpitala. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Płukać dużą ilością wody. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości lub jeśli objawy się utrzymują, zwrócić się do lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Natychmiast płukać przez dłuższą chwilę wodą trzymając powieki szeroko rozwarte. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Następnie 

natychmiast udaj się do lekarza (zabierz do lekarza). 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/lekarzem. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Bóle gardła. Wdychanie może spowodować podrażnienie (kaszel, duszność, zaburzenia 

oddychania). Bóle głowy. 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą : Zaczerwienienie. Ból. 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Zaczerwienienie, ból. Zaburzenia wzroku. 

Symptomy/skutki w przypadku połknięcia : Biegunka. Bóle głowy. Może powodować skurcze żołądka oraz wymioty. Senność. 

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

Brak dostępnej informacji. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Ditlenek węgla (CO2), proszek, piana odporna na alkohol, rozpylana woda. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : Żadne, zgodnie z posiadaną wiedzą. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Reaktywny w przypadku pożaru : Brak dostępnej informacji. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

Ogólne środki zaradcze : Nie dotykać, ani ni chodzić po rozlanym produkcie. Unikać wdychania 

pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Po użyciu zdjąć brudną odzież i brudny sprzęt 

ochronny i usunąć w bezpieczny sposób. Pozostać po zawietrznej stronie. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Brak dodatkowych informacji 
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6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Brak dodatkowych informacji 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych. 

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

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zassać rozlany/wyciek produktu do odpowiedniego pojemnika. 

Metody usuwania skażenia : Zbierać produkt za pomocą absorbentu. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz sekcja 8. Patrz sekcja 13 odnośnie usuwania pozostałości: Wskazówki dotyczące usuwania" ". 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

: Zapobiegać wyciekom z opakowania. Zachować ostrożność w trakcie otwierania i 

manipulacji z pojemnikiem. 

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

Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie 

zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. 

Materiały niezgodne : Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 10: „Stabilność i reaktywność”. 

Temperatura magazynowania : < 50 °C Chronić przed mrozem 

Ciepło i źródła zapłonu : Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 

Miejsce przechowywania : Chronić przed światłem słonecznym. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

8.1.1 Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy i dopuszczalne wartości biologiczne 
 

N-BUTAN (< 0,01% 1,3 BUTADIENY) (106-97-8) 

UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

IOEL STEL 2370 mg/m³ 

Uwaga Carc (if more than 0,1% of buta-1.3-diene) 
 

ISOPROPANOL (67-63-0) 

UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

IOEL STEL 424 mg/m³ 

Holandia - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy 

TRGS 903 Biological limit values 650 mg/m³, 250 ppm 
 

PROPAN (74-98-6) 

UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

IOEL STEL 1800 mg/m³ 
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HEPTAN; N-HEPTAN (142-82-5) 

UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

IOEL STEL 1664 mg/m³ 
 

OCTAN BUTYLU (123-86-4) 

UE - Orientacyjna wartość graniczna narażenia zawodowego (IOEL) 

Nazwa miejscowa n-Butyl acetate 

IOEL STEL 238 mg/m³ 

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.3. Tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.4. DNEL i PNEC 

Brak dodatkowych informacji 

8.1.5. Zarządzanie pasmami ryzyka 

Brak dodatkowych informacji 

8.2. Kontrola narażenia 

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 

Brak dodatkowych informacji 

8.2.2. Indywidualne wyposażenie ochronne 

Osobiste wyposażenie ochronne: 

Odzież ochronna. Rękawice. Dobrze dopasowane okulary ochronne. Wydzielanie się pyłów: maska przeciwpyłowa. 

Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 

    

8.2.2.1. Ochronę oczu lub twarzy 

Ochrona oczu: 

Butla do przemywania oczu z czystą wodą. W zasięgu podczas korzystania z tego produktu. EN 166. Nosić odpowiednio dopasowane okulary 

ochronne lub osłonę twarzy. W przypadku wyjątkowych problemów podczas przetwarzania należy nosić osłonę twarzy i odzież ochronną 

8.2.2.2. Ochrona skóry 

Ochrona skóry i ciała: 

Stosować chemicznie odporną odzież ochronną. Nieprzemakalna odzież 

 

Ochrona rąk: 

Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego. EN 374. Okres przerwania: >480 MIN. Grubość materiału: 0,35MM. Sprawdź dokładnie rękawiczki 

przed użyciem. Po użyciu ostrożnie zdejmij rękawiczki, nie dotykając gołej ręki na zewnątrz. Rękawice chroniące przed chemikaliami należy 

dobierać specjalnie do miejsca pracy, w zależności od stężenia i ilości substancji niebezpiecznych. Wybór odpowiednich rękawic to decyzja, która 

zależy nie tylko od rodzaju materiału, ale i od innych cech jakościowych, które różnią się w zależności od producenta. Skontaktować się z dostawcą 

w celu uzyskania szczegółowych zaleceń. Umyj i osusz ręce. 

 

Innej ochrony skóry 

Materiały na ubrania ochronne: 

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Maska ochronna, rękawice ochronne, fartuch ochronny. Kalosze. Kompletna odzież ochronna. 

Wszystko zależy od konkretnej pracy 

8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych 

Ochrona dróg oddechowych: 

Nosić ochronę dróg oddechowych zgodnie z EN 140 z filtrem typu A / P2 lub lepszym 
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8.2.2.4. Zagrożenia t ermiczne 

Brak dodatkowych informacji 

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Gazowy 

Barwa : Bezbarwna. 

Wygląd : CieczW . W temp. 20°C. 

Zapach : Charakterystyczny. 

Próg zapachu : Technicznie niemożliwe 

Temperatura topnienia : Brak danych 

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 

Temperatura wrzenia : -42 – 127 °C 

Łatwopalność : Technicznie niemożliwe 

Właściwości wybuchowe : Technicznie niemożliwe. 

Właściwości utleniające : Technicznie niemożliwe. 

Granica wybuchowości : Nie dostępny 

Dolna granica wybuchowości (DGW) : 1,05 obj. % 

Górna granica wybuchowości (UGW) : 12 obj. % 

Temperatura zapłonu : -4 °C 

Temperatura samozapłonu : 285 °C 

Temperatura rozkładu : Nie dostępny 

pH : Brak danych 

Lepkość, kinematyczna : 1 mm²/s W temp. 40°C 

Lepkość, dynamiczna : 1 mPa·s W temp. 20°C 

Rozpuszczalność : Woda: Nie rozpuszczalny w wodzie 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) : Nie dostępny 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) : Technicznie niemożliwe 

Prężność par : 853000 Pa 

Ciśnienie pary przy 50°C : Nie dostępny 

Gęstość : Brak danych 

Gęstość względna : 0,8 kg/l @ 20ºC 

Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Technicznie niemożliwe 

Wielkość cząstki : Brak danych 

Rozkład wielkości cząstek : Brak danych 

Kształt cząstki : Brak danych 

Współczynnik kształtu cząstki : Brak danych 

Stan agregacji cząstek : Brak danych 

Stan aglomeracji cząstek : Brak danych 

Obszar powierzchniowy dotyczący cząstki : Brak danych 

Pylistość cząstek : Brak danych 

9.2. Inne informacje 

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego 

Brak dodatkowych informacji 

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa 

Względna szybkość parowania (octan butylu=1) : 4,3 

Zawartość LZO : 99,02 % 634,718 g/l 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Stabilny w warunkach normalnych. 
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10.2. Stabilność chemiczna 

Skrajnie wysokie lub niskie temperatury unikać . 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak dodatkowych informacji 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. 

10.5. Materiały niezgodne 

Unikać wszelkiego źródła zapłonu. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 
 

N-BUTAN (< 0,01% 1,3 BUTADIENY) (106-97-8) 

LD50 doustnie, szczur ≥ 5000 mg/kg 

LD50 skóra, królik ≥ 5000 mg/kg 

LC50 Inhalacja - Szczur ≥ 50 mg/l/4h 
 

ISOPROPANOL (67-63-0) 

LD50 doustnie ≥ 5000 mg/kg szczur 

LD50 przez skórę ≥ 5000 mg/kg królik 

LC50 Inhalacja - Szczur ≥ 50 mg/l (4h) 
 

PROPAN (74-98-6) 

LD50 doustnie, szczur ≥ 5000 mg/kg 

LD50 skóra, królik ≥ 5000 mg/kg 

LC50 Inhalacja - Szczur ≥ 50 mg/l/4h 
 

HEPTAN; N-HEPTAN (142-82-5) 

LD50 doustnie, szczur 2000 mg/kg 

LD50 skóra, królik ≥ 5000 mg/kg 

LC50 Inhalacja - Szczur ≥ 50 mg/l/4h 
 

OCTAN BUTYLU (123-86-4) 

LD50 doustnie, szczur ≥ 5000 mg/kg 

LD50 skóra, królik ≥ 5000 mg/kg 

LC50 Inhalacja - Szczur ≥ 50 mg/l/4h 
 

POLI (AKRYLAN HEKSADECYLU / METAKRYLAN 2-HYDROKSYTYLU / METAKRYLAN OKTADECYLU / 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,-METAKRYLAN TRIDEKAFLUROOKTYLU (1793072-86-2) 

LD50 doustnie, szczur ≥ 5000 mg/kg 
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POLI (AKRYLAN HEKSADECYLU / METAKRYLAN 2-HYDROKSYTYLU / METAKRYLAN OKTADECYLU / 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,-METAKRYLAN TRIDEKAFLUROOKTYLU (1793072-86-2) 

LD50 skóra, królik ≥ 5000 mg/kg 

LC50 Inhalacja - Szczur 0,75 mg/l/4h 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 
 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 

oczy 

: Działa drażniąco na oczy. 

 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe 

: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 
 

WATERPROOF SPRAY (300ML)  

Lepkość, kinematyczna 1 mm²/s W temp. 40°C 

11.2. Informacje o innych zagrożeniach 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

długotrwałe (przewlekłe) 

: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

ISOPROPANOL (67-63-0) 

LC50 - Ryby [2] 10000 mg/l 

LC50 - Inne organizmy wodne [2] > 10000 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka), 24h ) 
 

OCTAN BUTYLU (123-86-4) 

LC50 - Ryby [1] 18 mg/l 96h 

EC50 - Skorupiaki [1] 44 mg/l Daphnia magna (rozwielitka) 48h 

EC50 72h - Algi [1] 674,7 mg/l 

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów 200 mg/l 72h 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

WATERPROOF SPRAY (300ML)  

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnej informacji. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

WATERPROOF SPRAY (300ML)  

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) Technicznie niemożliwe 
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N-BUTAN (< 0,01% 1,3 BUTADIENY) (106-97-8) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 2,89 
 

ISOPROPANOL (67-63-0) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 0,05 
 

OCTAN BUTYLU (123-86-4) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) 1,81 – 2,3 

12.4. Mobilność w glebie 

WATERPROOF SPRAY (300ML)  

Klasa zagrożenia dla wody 2 (D) Ogólnie stanowiące zagrożenie dla wody 

Dodatkowe informacje Nie rozpuszczalny w wodzie 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak dodatkowych informacji 

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Brak dodatkowych informacji 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Nie wprowadzać do kanalizacji. Usuwanie tego opakowania musi być zawsze zgodne z 

przepisami dotyczącymi usuwania odpadów oraz wszelkimi regionalnymi wymogami władz 

lokalnych. Eliminować w upoważnionym ośrodku zbiórki odpadów. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

AEROZOLE AEROSOLS Aerosols, flammable AEROZOLE AEROZOLE 

Opis dokumentu przewozowego 

UN 1950 AEROZOLE, 2.1, 

(D), NIEBEZPIECZNY DLA 

ŚRODOWISKA 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, 

MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

UN 1950 Aerosols, 

flammable, 2.1, 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1950 AEROZOLE, 2.1, 

NIEBEZPIECZNY DLA 

ŚRODOWISKA 

UN 1950 AEROZOLE, 2.1, 

NIEBEZPIECZNY DLA 

ŚRODOWISKA 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

     

14.4. Grupa pakowania 

Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Zanieczyszczenia morskie: 

Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska: Tak 

Brak dodatkowych informacji 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Szczególne środki ostrożności związane z 

transportem 

: Ryzyko pożaru, Ryzyko wybuchu, Puszki aerozolu mogą gwałtownie eksplodować pod 

wpływem wysokiej temperatury, kryć się, Trzymaj się z dala od nisko położonych obszarów, 

Zapobiegać przedostawaniu się wyciekających substancji do środowiska wodnego lub 

kanalizacji 

 

Transport drogowy 

Kod klasyfikacyjny (ADR)  : 5F  

Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : D  

 

transport morski 

Brak danych 

 

Transport lotniczy 

Brak danych 

 

Transport śródlądowy 

Kod klasyfikacyjny (ADN) : 5F  

 

Transport kolejowy 

Kod klasyfikacyjny (RID) : 5F  

Kategoria transportu (RID) : 2 

Przesyłki ekspresowe (RID) : CE2 

Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID) : 23 

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Brak danych 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

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

15.1.1. Przepisy UE 

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 

Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 

Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 

trwałych zanieczyszczeń organicznych 
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Nie zawiera substancji podlegającej rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 

wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych. 

Zawartość LZO : 99,02 % 634,718 g/l 

Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne : Węglowodory alifatyczne:   > 30 %. 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Francja 

Choroby zawodowe 

Kod Opis: Środek czyszczący 

RG 84 Stany powodowane przez płynne rozpuszczalniki organiczne do użytku profesjonalnego: nasycone lub nienasycone 

alifatyczne lub cykliczne węglowodory ciekłe i ich mieszaniny; fluorowcowane węglowodory ciekłe; nitrowane 

pochodne węglowodorów alifatycznych; alkohole; glikole; etery glikolu; ketony; aldehydy; etery alifatyczne i cykliczne, 

w tym czterowodorofuran; estery; dimetyloformamid i dimetyloacetamid; acetonitryl i propionitryl; pirydynę; 

dimetylosulfon i dimetylosulfotlenek 

 

Niemcy 

Employment restrictions : Przestrzegać ograniczeń zgodnie z Ustawa o ochronie matek pracujących (MuSchG) 

Przestrzegać ograniczeń zgodnie z Ustawa dotycząca ochrony zatrudnianej młodzieży 

(JArbSchG) 

Klasa zagrożenia dla wody (WGK) 2 : WGK: 2, zagrożenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Załącznik 1) 

Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach 

(12. BImSchV) 

: Nie podlega Rozporządzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV) 

Holandia 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden składnik nie znajduje się na liście 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Żaden składnik nie znajduje się na liście 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Żaden składnik nie znajduje się na liście 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Żaden składnik nie znajduje się na liście 

Dania 

Uwagi dotyczące klasyfikacji : Należy przestrzegać wytycznych w sprawie zarządzania sytuacjami wyjątkowymi w 

odniesieniu do przechowywania cieczy łatwopalnych 

Duńskie regulacje krajowe : Młode osoby poniżej 18 roku życia nie mogą używać tego produktu 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dostawca nie przeprowadził żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego odnośnie tej substancji lub mieszaniny 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Oznaki zmian 

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi 

 Zastępuje wersję z dn. Dodano  

 Data weryfikacji Zmodyfikowano  

 Ramy regulacyjne Dodano  

 Nr UN (RID) Dodano  

 Liczba niebieskich stożków/świateł (ADN) Dodano  

 Wentylacja (ADN) Dodano  

 Wymagane wyposażenie (ADN) Dodano  

 Ilości wyłączone (ADN) Dodano  

 Ograniczone ilości (ADN) Dodano  

 Nalepki ostrzegawcze (ADN) Dodano  
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Oznaki zmian 

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi 

 Kod klasyfikacyjny (ADN) Dodano  

 Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) Dodano  

 Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID) Dodano  

 Przesyłki ekspresowe (RID) Dodano  

 Zalecenia specjalne dotyczące transportu – 

ładowania wyładowywania i obsługiwania 

(RID) 

Dodano  

 Zalecenia specjalne dotyczące transportu – 

paczki (RID) 

Dodano  

 Kategoria transportu (RID) Dodano  

 Specjalne przepisy związane z opakowaniem 

razem (RID) 

Dodano  

 Przepisy szczególne dotyczące opakowania 

(RID) 

Dodano  

 Instrukcje dotyczące opakowania (RID) Dodano  

 Ilości wyłączone (RID) Dodano  

 Ograniczone ilości (RID) Dodano  

 Przepisy szczególne (RID) Dodano  

 Kod klasyfikacyjny (RID) Dodano  

 Kod ERG (IATA) Dodano  

 Przepisy szczególne (IATA) Dodano  

 Maksymalna ilość netto wyłącznie dla 

samolotów towarowych (IATA) 

Dodano  

 Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla 

samolotów towarowych (IATA) 

Dodano  

 Maksymalna ilość netto w przypadku 

ograniczonej ilości dla samolotów 

pasażerskich i towarowych (IATA) 

Dodano  

 Instrukcje dot. opakowania dla samolotów 

pasażerskich i towarowych (IATA) 

Dodano  

 Maksymalna ilość netto w przypadku 

ograniczonej ilości dla samolotów 

pasażerskich i towarowych (IATA) 

Dodano  

 Ilości ograniczone dla samolotów 

pasażerskich i towarowych (IATA) 

Dodano  

 Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty 

pasażerskie i towarowe (IATA) 

Dodano  

 Nalepki ostrzegawcze (IATA) Dodano  

 Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) Dodano  

 Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) Dodano  

 Nalepki ostrzegawcze (IMDG) Dodano  

 Nr EmS (Rozlanie) Dodano  

 Nr EmS (Ogień) Dodano  
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Oznaki zmian 

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi 

 Rozdzielenie (IMDG) Dodano  

 Przechowywanie i postępowanie (IMDG) Dodano  

 Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG) Dodano  

 Przepisy szczególne (IMDG) Dodano  

 Przepisy szczególne dotyczące przewozu - 

Postępowanie 

Dodano  

 Przepisy szczególne dotyczące przewozu – 

Załadunek, rozładunek i manipulowanie 

ładunkiem 

Dodano  

 Przepisy szczególne dotyczące przewozu - 

Sztuki przesyłki 

Dodano  

 Przepisy dotyczące pakowania razem (ADR) Dodano  

 Przepisy szczególne pakowania (ADR) Dodano  

 Instrukcje pakowania (ADR) Dodano  

 Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 

skórę - komentarz 

Dodano  

 Palność (ciała stałego, gazu) Dodano  

2.3 Inne zagrożenia, które nie skutkują 

klasyfikacją 

Dodano  

3 Skład/informacja o składnikach Zmodyfikowano  

4.1 Pierwsza pomoc - środki ogólnie Dodano  

4.1 Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze 

skórą 

Dodano  

4.1 Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu Dodano  

4.1 Pierwsza pomoc - środki po połknięciu Dodano  

4.1 Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z 

oczami 

Dodano  

4.2 Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze 

skórą 

Dodano  

4.2 Symptomy/skutki w przypadku inhalacji Dodano  

4.2 Symptomy/skutki w przypadku połknięcia Dodano  

4.2 Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z 

oczami 

Dodano  

4.3 Inna opinia lekarska lub leczenie Dodano  

5.1 Nieodpowiednie środki gaśnicze Dodano  

5.1 Odpowiednie środki gaśnicze Dodano  

5.2 Reaktywny w przypadku pożaru Dodano  

6.1 Ogólne środki zaradcze Dodano  

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony 

środowiska 

Dodano  

6.3 Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia Dodano  

6.3 Metody usuwania skażenia Dodano  
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Oznaki zmian 

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi 

6.4 Odniesienia do innych sekcji (8, 13) Dodano  

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

Dodano  

7.2 Materiały niezgodne Dodano  

7.2 Temperatura magazynowania Dodano  

7.2 Ciepło i źródła zapłonu Dodano  

7.2 Warunki przechowywania Dodano  

7.2 Miejsce przechowywania Dodano  

8.2 Ochrona rąk Dodano  

8.2 Ochrona dróg oddechowych Dodano  

8.2 Materiały na ubrania ochronne Dodano  

8.2 Ochrona skóry i ciała Dodano  

8.2 Osobiste wyposażenie ochronne Dodano  

8.2 Ochrona oczu Dodano  

9.1 Barwa Dodano  

9.1 Górna granica wybuchowości (UGW) Dodano  

9.1 Dolna granica wybuchowości (DGW) Dodano  

9.1 Właściwości utleniające Dodano  

9.1 Właściwości wybuchowe Dodano  

9.1 Lepkość, kinematyczna Dodano  

9.1 Lepkość, dynamiczna Dodano  

9.1 Prężność par Dodano  

9.1 Rozpuszczalność w wodzie Dodano  

9.1 Gęstość względna pary w temp. 20 °C Dodano  

9.1 Gęstość względna Dodano  

9.1 Względna szybkość parowania (octan 

butylu=1) 

Dodano  

9.1 Próg zapachu Dodano  

9.1 Zapach Dodano  

9.1 Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log 

Pow) 

Dodano  

9.1 Temperatura zapłonu Dodano  

9.1 Temperatura wrzenia Dodano  

9.1 Temperatura samozapłonu Dodano  

9.1 Wygląd Dodano  

9.2 Zawartość LZO Dodano  

10.1 Reaktywność Dodano  

10.2 Stabilność chemiczna Dodano  

10.4 Warunki, których należy unikać Dodano  
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Oznaki zmian 

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi 

10.5 Materiały niezgodne Dodano  

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Dodano  

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Dodano  

12.3 Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log 

Pow) 

Dodano  

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Dodano  

14.1 Nr UN (ADR) Dodano  

14.1 Nr UN (IMDG) Dodano  

14.1 Nr UN (IATA) Dodano  

14.1 Nr UN (ADN) Dodano  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) Dodano  

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) Dodano  

14.3 Nalepki ostrzegawcze (RID) Dodano  

14.3 Nalepki ostrzegawcze (ADR) Dodano  

14.3 Klasa (ADR) Dodano  

14.6 Szczególne środki ostrożności związane z 

transportem 

Dodano  

14.6 Przepisy szczególne (ADN) Dodano  

14.6 Przepisy szczególne dotyczące opakowania 

(IMDG) 

Dodano  

14.6 Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG) Dodano  

14.6 Kategoria transportowa (ADR) Dodano  

14.6 Przepisy szczególne (ADR) Dodano  

14.6 Ilości wyłączone (ADR) Dodano  

14.6 Ilości ograniczone (ADR) Dodano  

14.6 Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) Dodano  

14.6 Kod klasyfikacyjny (ADR) Dodano  

15.1 Inne informacje, ograniczenia i przepisy 

prawne 

Dodano  

15.1 Zawartość LZO Dodano  

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Dodano  

16 Skróty i akronimy Dodano  

16 Źródła danych Dodano  

16 Inne informacje Dodano  

 

Skróty i akronimy: 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

ATE Oszacowana toksyczność ostra 

BCF Współczynnik biokoncentracji BCF 
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Skróty i akronimy: 

Numer CAS Numer CAS 

CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

 EINECS - Europejski spis istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym 

LC50 Stężenie substancji powodujące śmierć 50% populacji organizmów testowych 

LD50 Dawka powodująca śmierć 50% populacji organizmów testowych 

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

 Wartości progowe substancji chemicznych 

WGK: Klasa zagrożenia dla wody 

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

 

Źródła danych : Procedura klasyfikacji: . Zagrożenia dla zdrowia i środowiska: metoda klasyfikacji mieszanin 

na podstawie składników mieszaniny (wzór sumaryczny). Zagrożenia fizykochemiczne: 

Klasyfikacja produktu wynika z kryteriów rozporządzenia CLP, załącznik I, część 2. Metody 

oceny właściwości chemicznych i fizycznych przedstawiono w części 9. 

Inne informacje : WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Informacje zawarte w niniejszej karcie 

charakterystyki pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Jednak informacje te 

dostarczone są bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej czy domniemanej co do ich 

poprawności. Warunki lub metody przenoszenia, przechowywania, używania lub usuwania 

produktu pozostają poza naszą kontrolą i mogą nie wchodzić w zakres naszych 

kompetencji. Z tych oraz innych powodów nie ponosimy w żadnym przypadku 

odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub koszty wynikające lub w jakikolwiek 

sposób związane z przenoszeniem, przechowywaniem, używaniem lub usuwaniem 

produktu. Niniejsza karta charakterystyki została opracowana i powinna być używana 

wyłącznie z tym produktem. Jeżeli produkt jest używany jako składnik innego produktu, 

niniejsze informacje mogą nie mieć zastosowania. 

 

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 2 

(Wdychać:gaz) 

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: gaz), kategoria 2 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1 

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

Flam. Gas 1 Gazy łatwopalne, kategoria 1 

Flam. Liq. 2 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3 

H220 Skrajnie łatwopalny gaz. 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H330 Wdychanie grozi śmiercią. 
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Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie narkotyczne 

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS), EU 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 

zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu. 


