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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa handlowa : Windscreen wash ready to use, -10°C 

Kod produktu  8671013683 

Rodzaj produktu : Detergent 

Grupa produktów : Produkt handlowy 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Przeznaczone do użytku ogólnego 

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie zawodowe,Stosowanie przez konsumentów 
 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

RENAULT 
13-15 quai Le Gallo 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX - FRANCE 
T (33) 1 76 84 04 04 - F (33) 1 34 33 68 87 
informations.fds@renault.com - http://renault.quickfds.com 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

 

Polska National Poisons Information Centre 
The Nofer Institute of Occupational Medicine (Lòdz) 
ul. Teresy 8 
P.O. BOX 199 
P-90950 Lòdz 
+48 42 63 14 724 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszanina/Substancja: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z 
Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH) 

Flam. Liq. 3 H226   
   

Pełny tekst kategorii klasyfikacji i zwrotów H: patrz sekcja 16 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

 

GHS02 

     

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H226 - Łatwopalna ciecz i pary 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P102 - Chronić przed dziećmi 
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do zakład zbioru niebezpiecznych lub specjalnych 
odpadów 

 

   
 
 

 

2.3. Inne zagrożenia 

Efekty fizykochemiczne niepożądane dla 
zdrowia człowieka i dla środowiska 

: Łatwopalna ciecz i pary. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
 

3.1. Substancja 

Nie dotyczy 
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3.2. Mieszanina 
 

 

 

 
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Ethanol (Numer CAS) 64-17-5 
(Numer WE) 200-578-6 
(Numer indeksowy) 603-002-00-5 
(REACH-nr) 01-2119457610-43 

10 - 20 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

etano-1,2-diol, glikol etylenowy 
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 
dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości narażenia 
zawodowego (PL) 

(Numer CAS) 107-21-1 
(Numer WE) 203-473-3 
(Numer indeksowy) 603-027-00-1 
(REACH-nr) 01-2119456816-28 

0,1 - 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT RE 2, H373 

butanon, keton etylowo-metylowy 
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 
dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 
substancja posiada dopuszczalna(e) wartość/wartości narażenia 
zawodowego (PL) 

(Numer CAS) 78-93-3 
(Numer WE) 201-159-0 
(Numer indeksowy) 606-002-00-3 
(REACH-nr) 01-2119457290-43 

0,1 - 1 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 

Specyficzne ograniczenia stężenia: 

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne ograniczenia stężenia 

Ethanol (Numer CAS) 64-17-5 
(Numer WE) 200-578-6 
(Numer indeksowy) 603-002-00-5 
(REACH-nr) 01-2119457610-43 

(C >= 50) Eye Irrit. 2, H319 

 
 

 

Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16 
  

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast usunąć/zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/urazy w przypadku kontaktu ze skórą : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
 

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

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Zagrożenie pożarowe : Łatwopalna ciecz i pary. 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów. 

 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Ochrona w przypadku gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat 
ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

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

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury działania na wypadek zagrożenia : Przewietrzyć strefę rozlewu. Nie narażać na nieizolowane płomienie i iskry. Zakaz palenia. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych 
informacji, patrz sekcja 8: "Ograniczenie narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 

 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

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

Metody oczyszczania : Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. Powiadomić władze, jeżeli produkt 
dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 

Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, 
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. 
Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Opary łatwopalne 
mogą nagromadzić się w kontenerze. Stosować urządzenia przeciwwybuchowe. Nosić 
indywidualne środki ochrony. 

Środki higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem. 

 

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

Środki techniczne : Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. 

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

 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

Ethanol (64-17-5) 

Polska Nazwa miejscowa Etanol (alkohol etylowy) 

Polska NDS (mg/m³) 1900 mg/m³ 
 

etano-1,2-diol, glikol etylenowy (107-21-1) 

UE Nazwa miejscowa Ethylene glycol 

UE IOELV TWA (mg/m³) 52 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 20 ppm 

UE IOELV STEL (mg/m³) 104 mg/m³ 

UE IOELV STEL (ppm) 40 ppm 

UE Uwagi Skin 

Polska Nazwa miejscowa Glikol etylenowy 

Polska NDS (mg/m³) 15 mg/m³ 

Polska NDSCh (mg/m³) 50 mg/m³ 
 

butanon, keton etylowo-metylowy (78-93-3) 

UE Nazwa miejscowa Butanone 

UE IOELV TWA (mg/m³) 600 mg/m³ 

UE IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

UE IOELV STEL (mg/m³) 900 mg/m³ 

UE IOELV STEL (ppm) 300 ppm 

Polska Nazwa miejscowa Butan-2-on 

Polska NDS (mg/m³) 450 mg/m³ 

Polska NDSCh (mg/m³) 900 mg/m³ 
 

 

 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli : Zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy. 

Ochrona rąk : Rękawice ochronne 

Ochrona wzroku : Okulary ochronne 

Ochrona skóry i ciała : Nosić odpowiednią odzież ochronną 

Ochrona dróg oddechowych : W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy 

Kontrola narażenia środowiska : Unikać uwolnienia do środowiska. 
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 
  

Barwa : pomarańczowy. 
  

Zapach : właściwości. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : 6 - 9 
  

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 
  

Temperatura topnienia : Nie dotyczy 
  

Temperatura krzepnięcia : ≈ -10 °C 
  

Temperatura wrzenia : > 35 °C 
  

Temperatura zapłonu : 23 - 55 °C 
  

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Łatwopalność (ciało stałe, gaz): : Nie dotyczy 
  

Ciśnienie pary : Brak danych 
  

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 
  

Gęstość względna : Brak danych 
  

Masa właściwa : ≈ 0,971 kg/l 

Rozpuszczalność : Brak danych 
  

Log Pow : 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 

Zawartość LZO : ≈ 171 g/l 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
 

10.1. Reaktywność 

Łatwopalna ciecz i pary. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia. 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami. Ciepło. Z dala od płomieni i iskier. Zlikwidować wszelkie źródła zapłonu. 
 

10.5. Materiały niezgodne 

Brak dodatkowych informacji 
 

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 dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany 
 

 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 doustnie, szczur 10470 mg/kg masy ciała (metoda OECD 401) 

LD50 skóra, królik > 15800 mg/kg (metoda OECD 402) 

LC50 inhalacja, szczur (mg/l) 124,7 mg/l/4h (metoda OECD 403) 
 

etano-1,2-diol, glikol etylenowy (107-21-1) 

LD50 doustnie 7712 mg/kg (szczur) [Source : CSR] 

LD50 przez skórę > 3500 mg/kg (mouse) [Source: CSR] 

LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 2,5 mg/l (6h)  [Source: CSR] 
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butanon, keton etylowo-metylowy (78-93-3) 

LD50 doustnie, szczur 2054 mg/kg (rat, male) [OECD 423] 

LD50 doustnie 2328 mg/kg (rat, female) [OECD 423] 

LD50 skóra, królik > 10 ml/kg (metoda OECD 402) 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 

pH: 6 - 9 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Nie sklasyfikowany 

pH: 6 - 9 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 

Rakotwórczość : Nie sklasyfikowany 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

Ethanol (64-17-5) 

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 4 mg/kg masy ciała/dzień (metoda OECD 408) 

butanon, keton etylowo-metylowy (78-93-3) 

NOAEL (inhalacja, szczur, gaz, 90 dni) 5041 ppmv/6 h/dzień (metoda OECD 413) 
 

Zagrożenie spowodowane aspiracja : Nie sklasyfikowany 
 

  
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 
długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 

 

 

Ethanol (64-17-5) 

LC50 dla ryby 1 15300 mg/l (Pimephales promelas, 96h) [US EPA method E03-05] 

LC50 inne organizmy wodne 1 5012 mg/l (Ceriodaphnia dubia, 48h) [ASTM E729-80] 

EC50 inne organizmy wodne 1 12900 mg/l (Pimephales promelas, 96h) [US EPA method E03-05] 

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla 
skorupiaków 

9,6 mg/l (Ceriodaphnia dubia, 10d, fresh water, semi static) 

 

etano-1,2-diol, glikol etylenowy (107-21-1) 

LC50 dla ryby 1 72860 mg/l (Pimephales promelas, 96h) [Source: CSR] 

EC50 Dafnia 1 > 100 mg/l (Daphnia magna, 48h)  [Source: CSR] 

ErC50 (glony) 6500 - 13000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 96h)  [Source: CSR] 

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb 15380 mg/l (Pimephales promelas, 7d) 

NOEC dla toksyczności przewlekłej dla 
skorupiaków 

8590 mg/l (Ceriodaphnia sp.,7d) 

 

butanon, keton etylowo-metylowy (78-93-3) 

LC50 dla ryby 1 2993 mg/l (Pimephales promelas, 96h) [OECD 203] 

EC50 Dafnia 1 308 mg/l (Daphnia magna, 48h) [OECD 202] 

ErC50 (glony) 1972 mg/l (Algae, 72h) [OECD 201] 

NOEC (ostre) 1170 mg/l (Pimephales promelas, 96h) [OECD 203] 
 

 
 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 

Ethanol (64-17-5) 

Biodegradacja 84 % (20d) (experimental) 
 

etano-1,2-diol, glikol etylenowy (107-21-1) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Łatwo ulegający biodegradacji, według odpowiedniego testu OECD. 

Biodegradacja 90 - 100 % (experimental value; 10d) 
 

butanon, keton etylowo-metylowy (78-93-3) 

Biodegradacja 98 % (28d) (experimental) 
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
 

Ethanol (64-17-5) 

Log Pow -0,3 
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Ethanol (64-17-5) 

Log Kow -0,35 (20 °C) 
 

etano-1,2-diol, glikol etylenowy (107-21-1) 

Log Pow -1,36 

Zdolność do bioakumulacji Żadne(a). 
 

butanon, keton etylowo-metylowy (78-93-3) 

Log Kow 0,3 (40 °C) 
 

12.4. Mobilność w glebie 
 

etano-1,2-diol, glikol etylenowy (107-21-1) 

Napięcie powierzchniowe 0,048 N/m (@20°C) 

Log Koc 0 [SRC PCKOCWIN V1.66] (calculated) 

Ekologia - gleba Bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie. 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 

Składnik  

etano-1,2-diol, glikol etylenowy (107-21-1) Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, aneks XIII  
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, aneks XIII 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 
zbiórki odpadów. 

Dodatkowe wskazówki : Opary łatwopalne mogą nagromadzić się w kontenerze. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

1987 1987 1987 1987 1987 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

ALKOHOLE, I.N.O. ALCOHOLS, N.O.S. Alcohols, n.o.s. ALCOHOLS, N.O.S. ALCOHOLS, N.O.S. 

Opis dokumentu przewozowego 

UN 1987 ALKOHOLE, 
I.N.O. (Ethanol), 3, III, (D/E) 

UN 1987 ALCOHOLS, 
N.O.S., 3, III 

   

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

3 3 3 3 3 

      
14.4. Grupa pakowania 

III III III III III 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 
Ilości wyłączone : Nie 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Produkt niebezpieczny 
dla środowiska : Nie 

Brak dodatkowych informacji 

 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport lądowy 
  

Kod klasyfikacyjny (ADR)  : F1 

Przepisy szczególne (ADR) : 274, 601 

Ograniczone ilości (ADR) : 5l 

Ilości wyłączone (ADR) : E1 

Instrukcje dotyczące opakowania (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Specjalne przepisy związane z opakowaniem 
razem (ADR) 

: MP19 
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Instrukcje dotyczące ruchomych cystern oraz 
pojemników na odpady luzem (ADR) 

: T4 

Zalecenia specjalne, dotyczące ruchomych 
cystern oraz pojemników na odpady luzem 
(ADR) 

: TP1, TP29 

Kod cysterny (ADR) : LGBF 

Pojazd do przewozu cystern : FL 

Kategoria transportu (ADR) : 3 

Zalecenia specjalne dotyczące transportu – 
paczki (ADR) 

: V12 

Zalecenia specjalne dotyczące transportu – 
eksploatacja (ADR) 

: S2 

Numer rozpoznawczy zagrożenia (nr Kemlera) : 30 

Pomarańczowe tabliczki : 

 

Kod ograniczeń przejazdu przez tunele (ADR) : D/E 

- transport morski 
  

Przepisy szczególne (IMDG) : 223, 274 

Ograniczone ilości (IMDG) : 5 L 

Ilości wyłączone (IMDG) : E1 

Instrukcje dotyczące opakowania  (IMDG) : P001, LP01 

Instrukcje pakowania w kontenerach IBC 
(IMDG) 

: IBC03 

Instrukcje dotyczące cystern (IMDG) : T4 

Przepisy szczególne dot. zbiorników (IMDG) : TP1, TP29 

Nr EmS (Ogień) : F-E 

Nr EmS (Rozlanie) : S-D 

Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG) : A 

- Transport lotniczy 
  

Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty 
pasażerskie i towarowe (IATA) 

: E1 

Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i 
towarowych (IATA) 

: Y344 

Maksymalna ilość netto w przypadku 
ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i 
towarowych (IATE) 

: 10L 

Instrukcje dot. opakowania dla samolotów 
pasażerskich i towarowych (IATA) 

: 355 

Maksymalna ilość netto w przypadku 
ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i 
towarowych (IATE) 

: 60L 

Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla 
samolotów towarowych (IATA) 

: 366 

Maksymalna ilość netto wyłącznie dla 
samolotów towarowych (IATA) 

: 220L 

Przepisy szczególne (IATA) : A3, A180 

Kod ERG (IATA) : 3L 

- Transport śródlądowy 
  

Kod klasyfikacyjny (ADN) : F1 

Przepisy szczególne (ADN) : 274, 61 

Ograniczone ilości (ADN) : 5 L 

Ilości wyłączone (ADN) : E1 

Przewóz jest dozwolony (ADN) : T 

Wymagane wyposażenie (ADN) : PP, EX, A 

Wentylacja (ADN) : VE01 

Liczba niebieskich stożków/świateł (ADN) : 0 

Zakaz transportu (ADN) : Nie 
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Nie podlega ADN : Nie 

- Transport kolejowy 
  

Kod klasyfikacyjny (RID) : F1 

Przepisy szczególne (RID) : 274, 601 

Ograniczone ilości (RID) : 5L 

Ilości wyłączone (RID) : E1 

Instrukcje dotyczące opakowania  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Specjalne przepisy związane z opakowaniem 
razem (RID) 

: MP19 

Instrukcje dotyczące ruchomych cystern oraz 
pojemników na odpady luzem (RID) 

: T4 

Zalecenia specjalne, dotyczące ruchomych 
cystern oraz pojemników na odpady luzem 
(RID) 

: TP1, TP29 

Kody cysterny dotyczące cystern RID (RID) : LGBF 

Kategoria transportu (RID) : 3 

Zalecenia specjalne dotyczące transportu – 
paczki (RID) 

: W12 

Przesyłki ekspresowe (RID) : CE4 

Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID) : 30 

Zabroniony przewóz (RID) : Nie 
 

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 substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH 
 

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH 

 

   

Zawartość LZO : ≈ 171 g/l 
 
 

 
  

  

 
 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 
 

 
 

 
 

 

 
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

 
 

 
 

 Pełny tekst zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4 

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

Flam. Liq. 2 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3 

STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria zagrożeń 
2 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie Kategoria 3, 
narkotyczne 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

H226 Łatwopalna ciecz i pary 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu 

H319 Działa drażniąco na oczy 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 
powtarzane 
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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 
 


