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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spó ki/przedsi biorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 
Nazwa handlowa:   BUTAN 
Nazwa chemiczna:  butan 
Numer CAS:   106-97-8 
Numer WE:   203-448-7 
Numer Indeksowy:  601-004-00-0 
Numer REACH:   substancja zwolniona z obowi zku rejestracji REACH 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane 
Zastosowanie zidentyfikowane: paliwo, surowiec chemiczny. 
Zastosowanie odradzane:  inne ni  opisane powy ej. 
1.3 Dane dotycz ce dostawcy Karty Charakterystyki 
Dostawca:   Bialchem Group Sp. z o.o. 
    15-062 Bia ystok, ul. Warszawska 39 
    + 48 85 654 46 33, fax: + 48 85 875 57 99 
E-mail osoby odpowiedzialnej za Kart : bialchem@bialchem.pl  
1.4 Numer telefonu alarmowego 
112 (ogólny telefon alarmowy), 999 (pogotowie ratunkowe), 998 (stra  po arna) 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Press Gas H280 Zawiera gaz pod ci nieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 
Flam. Gas. 1 H220  Skrajnie atwopalny gaz. 
2.2 Elementy oznakowania 
Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia i has o ostrzegawcze: 

  

NIEBEZPPIECZE STWO 

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia: 

H220 Skrajnie atwopalny gaz. 
H280 Zawiera gaz pod ci nieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 
Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci: 

P210 Przechowywa  z dala od róde  ciep a, gor cych powierzchni, róde  iskrzenia, otwartego ognia i innych róde  
zap onu. Nie pali . 
P243  
P377 W przypadku p oni cia wyciekaj cego gazu: Nie gasi , je eli nie mo na bezpiecznie zahamowa  wycieku. 
P381 Wyeliminowa  wszystkie ród a zap onu, je eli jest to bezpieczne. 
P410+P403 Chroni  przed wiat em s onecznym. Przechowywa  w dobrze wentylowanym miejscu. 
Uwaga! Dla produktu mo e nie by  wymagana etykieta zgodna z Art. 17 Rozporz dzenia CLP. Oznakowanie mo e by  
przygotowane  wg  odst pstwa  od  wymaga  w  zakresie  oznakowania  dla  szczególnych  przypadków  zgodnie   
z za cznikiem I Rozporz dzenia CLP, cz  1.3. 
2.3 Inne zagro enia 
Produkt z powietrzem mo e tworzy  mieszaniny palne i wybuchowe, jest ci szy od powietrza i gromadzi si  w dolnych 
partiach pomieszcze  oraz w zag bieniach terenu. Rozpr aj cy si  gwa townie gaz powoduje znaczne obni enie 
temperatury i mo e powodowa  uszkodzenie skóry i oczu, odmro enia. 
Produkt nie spe nia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII rozporz dzenia REACH. 
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SEKCJA 3: Sk ad/informacja o sk adnikach 

3.1 Substancje 
butan 
numer CAS: 106-97-8 numer WE: 203-448-7 numer indeksowy: 601-004-00-0 
 

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy 

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 
Usun  poszkodowanego z zagro onego obszaru i nie pozostawia  go bez opieki; skonsultowa  si  z lekarzem; pokaza  
Kart  Charakterystyki lub etykiet  opakowania. 
W kontakcie ze skór  – zdj  zanieczyszczon  odzie . W przypadku odmro  cz ci cia a polewa  ch odn  wod . 
Usun  zanieczyszczon  odzie , je li jest to mo liwe, nie rusza  je li trwale przylega do skóry. Nie próbowa  szybko 
rozgrzewa  odmro onych cz ci cia a – rozgrzewa  powoli. Przykry  sterylnym opatrunkiem. Nie stosowa  ma ci  
i proszków. Uwaga: zanieczyszczone ubranie mo e stanowi  zagro enie po arowe, nale y je zmoczy  wod  przed 
zdj ciem, musi by  wyprane przed ponownym u yciem. 
W kontakcie z oczami – wyp uka  obficie du  ilo ci  wody (10 – 15 min.). Chroni  niepodra nione oko, wyj  szk a 
kontaktowe. W przypadku oparzenia ciek ym produktem za  ja owy opatrunek. Natychmiast skonsultowa  si   
z lekarzem okulist . 
W przypadku spo ycia – nara enie t  drog  zwykle nie wyst puje ze wzgl du na posta  produktu. 
Po nara eniu drog  oddechow  – wyprowadzi  poszkodowanego na wie e powietrze, zapewni  ciep o i spokój. W razie 
wyst pienia niepokoj cych dolegliwo ci skonsultowa  si  z lekarzem. 
4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 
W kontakcie ze skór  – kontakt ze skroplonym gazem mo e spowodowa  odmro enia.  
W kontakcie z oczami – kontakt ze skroplonym gazem mo e spowodowa  odmro enia, uszkodzenie rogówki.  
Po nara eniu drog  oddechow  – niskie st enie gazu powoduje zawienie, kaszel, dzia anie narkotyczne; wysokie 
st enie powoduje zawroty g owy, nudno ci i wymioty, duszno  i zaburzenia wiadomo ci, senno . Przy st eniach  
> 70 % nast puje spadek ci nienia t tniczego, utrata przytomno ci, drgawki i zaburzenia oddychania prowadz ce do 
mierci. 

4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania  
z poszkodowanym 
Leczenie objawowe na podstawie oceny stanu poszkodowanego. Nale y pami ta  o bezpiecze stwie osób udzielaj cych 
pierwszej pomocy. 
 
 

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru 

5.1 rodki ga nicze 

Ma y po ar: na terenie otwartym pozostawi  gaz do wypalenia si . W pomieszczeniach zamkni tych gasi  ga nic  
proszkow  lub niegow . 
Du y po ar: gasi  po odci ciu dop ywu gazu rozproszonymi pr dami wody. Zbiorniki i butle nara one na dzia anie ognia 
lub wysokiej temperatury ch odzi  wod  z bezpiecznej odleg ci (niebezpiecze stwo wybuchu), je eli to mo liwe usun  
je z obszaru zagro enia. 
Niew ciwe rodki ga nicze: woda w pe nym strumieniu - mo e rozproszy  i rozprzestrzeni  ogie . 
5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin  
Podczas spalania mog  tworzy  si  mi dzy innymi toksyczne spaliny zawieraj ce tlenki w gla, w glowodory o niskiej 
masie cz steczkowej, kwa ne gazy, tlenki azotu i siarki oraz czarny dym. Pojemniki podczas ogrzewania mog  ulec 
eksplozji.  
5.3 Informacje dla stra y po arnej 
W razie po aru, za  aparat oddechowy z zamkni tym obiegiem powietrza. Pary produktu s  ci sze od powietrza, 
gromadz  si  przy powierzchni ziemi, w dolnych partiach pomieszcze  i w zag bieniach terenu.  
Pary  z  powietrzem  mog  tworzy  mieszaniny  wybuchowe.  Nale y  zebra  zanieczyszczone  rodki  ga nicze,  nie  nale y  
usuwa  ich do kanalizacji. Pozosta ci po po arze i zanieczyszczone rodki ga nicze  musz  by  usuni te zgodnie  
z lokalnymi przepisami. Ze wzgl dów bezpiecze stwa w przypadku po aru pojemniki powinny by  przechowywane  
w oddzielnych pomieszczeniach. Pojemniki zagro one po arem ch odzi  mg  wodn . 
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SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 

6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, sprz t ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Nale y przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny. Usun  wszystkie potencjalne ród a zap onu z obszaru 
przylegaj cego i ewakuowa  wszystkich ludzi. Zamkn  dop yw gazu/wyciek je li jest to mo liwe bez nara enia ludzi. Nie 
wchodzi  do przestrzeni zamkni tych/silnie zabudowanych bez aparatu izoluj cego drogi oddechowe. Wentylowa  
dok adnie zanieczyszczony obszar. Zapobiega  wy adowaniom elektrostatycznym. Stosowa rodki ochrony 
indywidualnej zgodnie z sekcj  8 karty. 
Uwaga! Obszar zagro ony wybuchem! Pary mog  przemieszcza  si  wzd  pod ogi/gruntu do odleg ych róde  
zap onu i stwarza  zagro enie spowodowane cofaj cym si  p omieniem. 
6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 
Nie  wprowadza  do  kanalizacji.  Nie  dopu ci  do  przedostania  si  produktu  do  gleby,  wód  gruntowych   
i powierzchniowych. 
6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s ce do usuwania ska enia 
Ma y wyciek: pozostawi  do odparowania. Nie u ywa  wody do rozproszenia fazy ciek ej. 
Du y wyciek: o ile to mo liwe zlikwidowa  wyciek (zamkn  dop yw gazu, uszczelni ), próbowa  rozproszy  gaz stosuj c 
np. kurtyny wodne lub pr dy mg owe. 
6.4 Odniesienia do innych sekcji 
rodki ochrony indywidualnej - Sekcja 8. Informacje dotycz ce odpadów - Sekcja 13. 

 

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 
Pracowa  zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny, tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zapewni  
skuteczn  wentylacj . Unika  kontaktu skroplonego gazu z oczami i skór . Stosowa  odpowiedni  odzie  ochronn   
w wykonaniu antystatycznym. Wyeliminow ród a zap onu - nie pali , nie u ywa  narz dzi iskrz cych i odzie y podatnej 
na elektryzacj . Stosowa  urz dzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Butli nie wolno rzuca , toczy , uderza  w nie  
i u ywa  do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem. 
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych niezgodno ci 
Magazynowa  tylko w zbiornikach lub butlach zaprojektowanych do odpowiedniego ci nienia i odpowiednio 
oznakowanych. Przechowywa  na zewn trz pod wiat  chroni c przed bezpo rednim nas onecznieniem i czynnikami 
atmosferycznymi lub w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Zbiorniki lub butle ustawia  z daleka od róde  ciep a  
i zap onu. Nie magazynowa  w pobli u materia ów atwopalnych, silnych utleniaczy, organicznych nadtlenków, 
materia ów radioaktywnych, substancji cych i truj cych. Wszystkie sk ady magazynowe powinny by  wyposa one  
w odpowiedni  ilo rodków przeciwpo arowych. Na terenie magazynu przestrzega  zakazu palenia i u ywania 
otwartego ognia. 
7.3 Szczególne zastosowania ko cowe 
Zgodne z podanymi w sekcji 1.2. 
 

SEKCJA 8 Kontrola nara enia / rodki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotycz ce kontroli 
Najwy sze  dopuszczalne  st enia  i  nat enia  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  w  rodowisku  pracy  –  podstawa  
prawna: Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy szych 
dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy Dz. U. Nr 2014, poz. 817. wraz 
ze zmianami. 

Specyfikacja    NDS   NDSCh  NDSP   DSB 
butan [CAS 106-97-8]   1 800 mg/m3 3 000 mg/m3 —  — 
Stosowa  systemy monitorowania czysto ci powietrza w miejscu pracy zgodnie z ustalonymi w tym zakresie normami 
polskimi lub/i europejskimi, wed ug warunków w nich podanych np. Rozporz dzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r.  
(Dz. U. Nr 73, poz. 645 wraz z pó n. zm.), norma PN-EN 14042:2004 Powietrze na stanowiskach pracy - Przewodnik 

ytkowania i stosowania procedur do oceny nara enia na czynniki chemiczne i biologiczne.). 
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8.2 Kontrola nara enia 
Nale y przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny pracy. W trakcie pracy nie nale y je , pi  i pali  tytoniu 
oraz tzw. e-papierosów. Zadba  o dobr  wentylacj  w miejscu pracy. Unika  kontaktu ze skór  i oczami. Nie wdycha .  
W przypadku magazynów zamknietych wywiewniki wentylacji ogólnej powinny znajdowa  si  w górnej cz ci 
pomieszczenia oraz przy pod odze, a wentylacja miejscowa przy p aszczy nie roboczej lub poni ej. Wentylacja miejscowa 
jest niezb dna w przypadku powstawania mgie  i oparów. 

rodki ochrony indywidualnej 
rodki ochrony osobistej powinny by  dobrane zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami, adekwatnie do czynno ci 

wykonywanych przez pracowników podczas pracy z produktem. Podstaw  prawid owego funkcjonowania rodków 
ochrony indywidualnej jest w ciwe rozpoznanie i ocena zagro  na stanowiskach pracy. 
 
Ochrona  uk adu  oddechowego:  w  przypadku  wystarczaj cej  wentylacji  nie  jest  wymagana.  W  razie  tworzenia  si  
par/aerozoli stosowa  ochron  dróg oddechowych z odpowiednim filtrem przeciwko gazom i parom organicznym (filtr 
typu A). 
Ochrona r k i cia a: stosowa  r kawice neoprenowe lub z kauczuku nitrylowego. R kawice musz  zachowywa  gi tko   
w temperaturze poni ej atmosferycznego punktu wrzenia gazu. Mo e by  konieczne zwi kszenie cz sto ci zmiany 

kawic je li nast pi zanurzenie lub d szy kontakt z produktem. Je li istnieje mo liwo  zanieczyszczenia skóry nale y 
nosi  ubranie ochronne z d ugimi r kawami, wykonane z bawe ny (100%) lub innego tworzywa naturalnego.  
W przypadku pracy w atmosferze zagro onej wybuchem nale y u ywa  obuwie i odzie  robocz  antyelektrostatyczn . 
Ochrona oczu: okulary ochronne lub ochrona twarzy. 
Zagro enia termiczne: rozpr aj cy si  gwa townie gaz powoduje znaczne obni enie temperatury i mo e powodowa  
odmro enia. 
Kontrola nara enia rodowiska: nie nale y dopu ci  do przedostania si  produktu do wód gruntowych, kanalizacji, 
cieków lub gleby. 

 

SEKCJA 9: W ciwo ci fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych w ciwo ci fizycznych i chemicznych 
stan skupienia:    gaz 
barwa:      bezbarwny 
zapach:      charakterystyczny  
próg  zapachu:     nie oznaczono 
warto  pH:    nie dotyczy 
temperatura topnienia/krzepni cia:  - 138 C 
pocz tkowa temperatura wrzenia:  nie oznaczono 
temperatura zap onu:    nie dotyczy  
szybko  parowania:   nie oznaczono 
palno  (cia a sta ego, gazu):  skrajnie atwopalny gaz 
górna/dolna granica wybuchowo ci: 8,5/ 1,9 % obj. 
pr no  par (37,8°C):   max. 357 kPa 
wzgl dna g sto  par:   nie oznaczono 

sto  (15°C):    584 kg/m3 
rozpuszczalno :    nie rozpuszcza si  w wodzie, rozpuszcza si  etanolu 
wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda: nie oznaczono 
temperatura samozap onu:  nie oznaczono 
temperatura rozk adu:   nie oznaczono 
lepko  par (20°C):   73,9·10-7 Pa·s  

ciwo ci wybuchowe:   z powietrzem mo e tworzy  mieszaniny wybuchowe  
ciwo ci utleniaj ce:   nie wykazuje 

9.2 Inne informacje 
Brak dodatkowych danych. Wi cej informacji dost pnych jest w certyfikacie jako ci produktu. 
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SEKCJA 10: Stabilno  i reaktywno  

10.1 Reaktywno  
Produkt trwa y we wskazanych warunkach u ytkowania i przechowywania. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. 
10.2 Stabilno  chemiczna 
Produkt stabilny. Brak rozk adu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. 
10.3 Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji 
Pary produktu z powietrzem mog  tworzy  mieszaniny wybuchowe. 
10.4 Warunki, których nale y unika  

ród a ognia i ciep a, ogrzewanie, narz dzia iskrz ce. 
10.5 Materia y niezgodne 
rodki utleniaj ce, silne kwasy i zasady. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu 
Nie s  znane. Produktu rozk adu w warunkach po aru – sekcja 5 Karty. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych 
Toksyczno  ostra 
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie ce/dra ni ce na skór  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy 
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie rakotwórcze 
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Szkodliwe dzia anie na rozrodczo  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie jednorazowe  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe – nara enie powtarzane  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
Zagro enie spowodowane aspiracj  
W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczno  
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska wodnego. 
12.2 Trwa  i zdolno  do rozk adu 
Zachodzi szybkie utlenianie w reakcji fotochemicznej w powietrzu. 
12.3 Zdolno  do bioakumulacji 
Nie ulega bioakumulacji. 
12.4 Mobilno  w glebie 

Produkt odparowuje bardzo szybko z wody i gruntu. W powietrzu ulega szybkiemu rozproszeniu. 
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12.5 Wyniki oceny w ciwo ci PBT i vPvB  
Zgodnie z wynikami oceny substancja nie jest PBT ani vPvB. 
12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania  
Brak szczegó owych danych dla produktu. Nie jest spodziewane tworzenie ozonu na drodze reakcji fotochemicznych  
z udzia em produktu, zaburzanie gospodarki hormonalnej czy wzrost ocieplenia globalnego. 
 

SEKCJA 13: Post powanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Zalecenia dotycz ce substancji: bior c pod uwag  natur  i u ytkowanie produktu, potrzeba jego usuni cia wyst puje 
rzadko. W wypadkach koniecznych usun  przez kontrolowane wypalenie za pomoc  specjalnego urz dzenia.  
W wypadku jego braku nale y skontaktowa  si  z dostawc . 
Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa : nie wymagaj  niszczenia, s  to opakowania wielokrotnego u ytku. Cz ciowo 
wykorzystane lub nominalnie puste butle nale y zwróci  dostawcy. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 
UN 1011 
14. 2 Prawid owa nazwa przewozowa UN  
BUTAN 
14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie 
2 
14.4 Grupa opakowaniowa  
Nie dotyczy. 
14.5 Zagro enia dla rodowiska 
Produkt nie jest niebezpieczny dla rodowiska wodnego (marine pollutant - NO). 
14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników 
Unika róde  ognia i nadmiernego nas onecznienia. Nie wprowadza  do kanalizacji. Zabrania si  wchodzenia do 
przedzia u adunkowego pojazdów zamkni tych przewo cych materia y lub przedmioty palne klasy 2, z przeno nymi 
urz dzeniami o wietleniowymi innymi ni  te, zaprojektowane i wykonane w sposób uniemo liwiaj cy zapalenie si  par  
i gazów palnych, które mog  rozprzestrzenia  si  wewn trz pojazdu. Zabrania si  u ywania ogrzewaczy spalinowych  
w pojazdach FL podczas za adunku i roz adunku oraz w miejscach za adunku. W przypadku pojazdów FL, przed 
rozpocz ciem nape niania lub opró niania cysterny nale y zapewni  dobre po czenie elektryczne mi dzy podwoziem 
pojazdu a ziemi . Dodatkowo, nale y ograniczy  pr dko  nape niania. 
14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy dostarczonego produktu. 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych 

15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych 
st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817). 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21). 
1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 wraz z pó n. zm. 
1907/2006/WE Rozporz dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowania ogranicze  w zakresie 
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz uchylaj ce 
Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 76/769/EWG i dyrektyw  Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó n. zm. 
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2015/830/WE Rozporz dzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów 
(REACH). 
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj ca 
niektóre dyrektywy. 
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa  i odpadów 
opakowaniowych. 
Umowa Europejska ADR dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 
15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego 
Ocena bezpiecze stwa nie jest wymagana. 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki s  zgodne z najlepsz  wiedz  dostawcy na temat produktu na 
dzie  jej publikacji. Informacje podane zosta y jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego manipulowania, u ywania, 
przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia produktu i w adnym przypadku nie 
powinny by  traktowane jako gwarancja lub specyfikacja jako ciowa. W celu okre lenia adekwatno ci informacji dla 
konkretnych celów u ytkownicy powinni przeprowadzi  w asne badania i próby. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno ci 
za zagro enia, które mog  wyst pi  podczas u ytkowania tego produktu. Wszelkie ryzyko zwi zane z wykorzystaniem 
tego materia u jest ponoszone przez u ytkownika. Pracownicy powinni zosta  przeszkoleniu co do zasad bezpiecze stwa 
i higieny pracy z produktem oraz zasad obowi zuj cych podczas jego transportu w tym za adunku, roz adunku  
i manipulacji. 
 
Data wystawienia: 04.01.2017 r. 
Wersja: 1.0/PL 
 

Wyja nienie skrótów i akronimów stosowanych w Karcie 
NDS Najwy sze Dopuszczalne St enie 
NDSCh Najwy sze Dopuszczalne St enie Chwilowe 
NDSP Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe 
DBS Dopuszczalne St enie w materiale Biologicznym 
PBT (substancja) trwa a, wykazuj ca zdolno  do bioakumulacji i toksyczna 
vPvB (substancja) bardzo trwa a i wykazuj ca bardzo du  zdolno  do bioakumulacji 


