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KARTA CHARAKTERYSTYKI  

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu   

Nazwa handlowa lub 
oznaczenie mieszaniny  

GLACEOL RX TYPE D LDR -21C : 7711428129-7711428130-7711428131- 
7711428133-7711428134 et 7711429221 

Numer rejestracji  - 

Synonimy  Brak. 

Kod produktu  1002529 

Data wydania  25-Listopad-2016 

Numer wersji  02 

Data aktualizacji  23-Październik-2018 

Data zmiany wersji  25-Listopad-2016 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zidentyfikowane Substancja zapobiegająca zamarzaniu / Czynnik chłodzący zastosowania  

 Zastosowania odradzane Nie ustalono. 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
Dostawca  RENAULT SAS 

13-15 Quai Alphonse Le Gallo 

FR 92513 Boulogne Billancourt Cedex 

FRANCE 

e-mail  Informations.fds@renault.com 
Informacje o produkcie  

1.4. Numer telefonu 
alarmowego  

+33 (0)1 76 84 04 04 

Ogólny w UE  112 (Dostępność 24 godziny dziennie. Karta bezpieczeństwa produktu 
(SDS)/Informacje o produkcie mogą być niedostępne dla Służb Awaryjnych.)
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i 
zastosowanie ma następująca klasyfikacja. 

Klasyfikacja zgodnie z Rozporz ądzeniem (WE) Nr 1272/2008, z pó źniejszymi zmianami.  

Zagro żenia dla zdrowia  
 Działanie toksyczne na narządy docelowe Kategoria 2 (Nerka) H373 - Może powodować 
 (STOT), narażenie wielokrotne uszkodzenie narządów (Nerka) 

poprzez długotrwałe lub narażenie 
powtarzane. 

Podsumowanie dotycz ące Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
zagro żeń Związany z pracą kontakt z tą substancją lub mieszaniną może mieć niekorzystny wpływ na stan 

zdrowia. 

2.2. Elementy oznakowania  

Etykieta zgodna z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008 z poprawkami  

 Zawiera: Glikol etylenowy 

Piktogramy okre ślające 
rodzaj zagro żenia  

 Hasło ostrzegawcze Uwaga 

Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro żenia  

 H373 Może powodować uszkodzenie narządów (Nerka) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

Zwroty wskazuj ące środki ostro żności 
Zapobieganie  
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P102 Chronić przed dziećmi. 
P260 

Reagowanie  
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/lekarzem. 
Przechowywanie  

Usuwanie  

Nie przydzielony. 

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami 
lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi. 

Informacje uzupełniaj ące na 
etykiecie  

Brak. 

2.3. Inne zagro żenia  Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą 
i ulegającą intensywnej bioakumulacji. 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
3.2. Mieszaniny  

Ogólne informacje  
Nazwa rodzajowa  % Nr CAS/nr EC  Nr rejestracyjny REACH  Numer 

indeksowy  
Uwagi  

Glikol etylenowy 
Klasyfikacja:  

10 - 34 

Acute Tox. 4;H302, STOT 

107-21-1 
203-473-3 

RE 2;H373 

01-2119456816-28-XXXX - # 

2-Etyloheksanian sodu 

Klasyfikacja:  

 0,1 - < 3 19766-89-3 
243-283-8 

Repr. 2;H361d 

Wyjątek - 

E 

Glicerol 0,1 - 1 56-81-5 200-
289-5 

Wyjątek -  

Klasyfikacja:  -   E 

Lista skrótów i symboli, które mog ą zostać użyte powy żej 
#: Substancji przyznano unijny(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy. 

Komentarze o składzie Pełny tekst wszystkich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zamieszczono w sekcji 16. 
Wszystkie stężenia podano w procentach wagowych. 
E Zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z załącznikiem V rozporządzenia1907/2006 
o rejestracji, ocenie, zezwoleniach i ograniczeniach substancji chemicznych (REACH). 
Ten produkt zawiera środek nadający gorzki smak. 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
Ogólne informacje W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). 
Powiadomić personel medyczny o materiale (materiałach) którego dotyczy zgłoszenie, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich 
środków ostrożności dla zapewnienia ich własnego bezpieczenstwa. Przedstawić lekarzowi dołączoną kartę charakterystyki. 4.1. 
Opis środków pierwszej pomocy  

Wdychanie.  Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze. Jeżli objawy wystąpią lub będą się utrzymywać 
należy wezwać lekarza. 

Kontakt ze skór ą Umyć wodą z mydłem. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy 
skontaktować się z lekarzem. 

Kontakt z oczami  Opłukać wodą. Zdjąć szkła kontaktowe, jeśli obecne i łatwo to uczynić. Kontynuować płukanie. W 
przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktować się z lekarzem. 

Spożycie  Wypłukać usta. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała 
się do płuc. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

4.2. Najważniejsze ostre i 
opó źnione objawy oraz skutki 
narażenia  

Konwulsje. Zawroty głowy. Nudności, wymioty. Ból brzucha. Obrzęk. Długotrwałe narażenie 
może powodować trwałe skutki. 

4.3. Wskazania dotycz ące Zapewnić ogólne środki pomocy oraz leczyć objawowo. Zapewnić ofierze ciepło. Poszkodowanych 
wszelkiej natychmiastowej pozostawić pod obserwacją. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem. 
pomocy lekarskiej i 
szczególnego post ępowania z 
poszkodowanym  

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru 
Ogólne zagro żenia po żarowe  

5.1. Środki ga śnicze  

Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrożeń pożarem ani wybuchem. 
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Odpowiednie środki 
gaśnicze  

Piana odporna na alkohol. Proszek. Dwutlenek węgla (CO2) . 

Niewłaściwe środki 
gaśnicze  

Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia. 

5.2. Szczególne zagro żenia 
związane z substancj ą lub  

Rozkład termiczny może wytwarzać dym, tlenki węgla i związki organiczne o mniejszym 
ciężarze cząsteczkowym, których składu nie ustalono. 

mieszanin ą 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
Specjalny sprz ęt ochronny W razie pożaru stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną 
dla stra żaków pokrywającą całe ciało. 

Dla personelu Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. udzielaj ącego 
pomocy  

Specjalne metody Stosować normalne procedury gaszenia pożaru i rozważyć zagrożenie ze strony innych substancji. 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
 Dla osób nienale żących do Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do 

personelu udzielaj ącego 
pomocy  

wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Podczas sprzątania nosić odpowiednie wyposażenie 
ochronne i odzież. Nie wdychać mgły lub pary. Zapewnić wystarczającą wentylację. Należy 
powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego wyzwolenia. 

Dla osób udzielaj ących 
pomocy  

Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 
karty bezpieczeństwa produktu (SDS). 

6.2. Środki ostro żności w 
zakresie ochrony środowiska  

Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych. 

6.3. Metody i materiały 
zapobiegaj ące 
rozprzestrzenianiu si ę 
skażenia i słu żące do 
usuwania ska żenia  

Spryskiwać wodą, by zmniejszyć parowanie lub zmienić kierunek rozchodzenia się oparów. 

Duże rozlania, wycieki lub rozsypania: Zatrzymać wypływ materiału, jeżeli można to zrobić bez 
ryzyka. Uwolniony materiał odprowadzić wykopanym rowem, tam gdzie jest to możliwe. Zebrać 
wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do pojemników. Po zebraniu substancji 
spłukać teren wodą. 

Małe rozlania, wycieki lub rozsypania: Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty, 
runo owcze). Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia. 

Nie zwracaj nigdy zebranych wycieków do ponownego użycia w oryginalnych opakowaniach. 

6.4. Odniesienia do innych 
sekcji  

W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13. 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie 
7.1. Środki ostro żności 
dotycz ące bezpiecznego 
post ępowania  

Nie wdychać mgły lub pary. Unikać długotrwałego narażenia. Zapewnić odpowiednią 
wentylację. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Przestrzegać podstawowych 
zasad BHP. 

7.2. Warunki bezpiecznego 
magazynowania, w tym 
informacje dotycz ące 
wszelkich wzajemnych 
niezgodno ści  

Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać z dala od 
niekompatybilnych materiałów (patrz: Dział 10 niniejszej karty bezpieczeństwa produktu (SDS). 

7.3. Szczególne zastosowanie(-
a) końcowe  

Substancja zapobiegająca zamarzaniu / Czynnik chłodzący 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli  

Dopuszczalne warto ści nara żenia zawodowego  

Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy ższych dopuszczalnych 
stężeń i nat ężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2014 , Dziennik Ustaw 2014 pozycja 817 
Składniki  Typ  Wartość Forma  

Glicerol (CAS 56-81-5) NDS 10 mg/m3 Pył całkowity. 

Glikol etylenowy (CAS NDS 15 mg/m3  

107-21-1) 

NDSCh 50 mg/m3 

 

UE. Wskazane warto ści progów nara żenia w dyrektywach 91/322/EWG, 2000/39/WE, 2006/15/ WE, 2009/161/UE 
Składniki Typ Warto ść 
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Glikol etylenowy (CAS 107-21-
1) 

NDS 52 mg/m3 

20 ppm 
 NDSCh 104 mg/m3

40 ppm 
Dopuszczalne warto ści Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla składnika/składników. biologiczne  

Zalecane procedury Stosować standardowe procedury monitoringu. monitorowania  

Pochodne poziomy niepowoduj ące zmian (DNEL)  

Ogólna populacja  
Składniki Wartość Współczynnik 

oceny  
Uwagi  

Glikol etylenowy (CAS 107-21-1) 

Długotrwałe, układowe, po naniesieniu na 53 mg/kg p.c./dzień 
skórę 84 

Toksyczność dla dawki 
powtarzalnej 

Krótkotrwałe, układowe, przez drogi 7 mg/m3 oddechowe 10 Działanie drażniące/żrące na 
skórę 

Pracownicy  

Składniki Wartość Współczynnik 
oceny  

Uwagi  

8.2. Kontrola nara żenia  

Stosowne techniczne środki Należy zapewnić dobrą wentylację ogólną (typowo 10-krotna wymiana powietrza na godzinę). 
kontroli Intensywność wentylacji powinna być dostosowana do warunków. Jeśli to możliwe należy 

hermetyzować proces, stosować wyciągi miejscowe lub inne środki techniczne dla utrzymania 
poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej dopuszczalnego poziomu. Jeśli granice narażenia 
nie zostały ustalone, utrzymywać poziom zanieczyszczeń w powietrzu na poziomie możliwym do 
przyjęcia. 

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposa żenie ochronne  
Ogólne informacje Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich 

homologacji i przy współpracy z ich dostawcą. 

 Ochron ę oczu lub twarzy Respirator chemiczny z wkładem chroniącym od par organicznych i pełna maska twarzowa. 

Ochron ę skóry  

- Ochron ę rąk Założyć odpowiednie rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. Nosić odpowiednie rękawice 
ochronne przetestowane zgodnie z normą EN374. Pełny kontakt: stosować rękawice zaklasyfikowane do współczynnika ochrony 
6 z czasem przebicia 480 minut. Minimalna grubość rękawicy: 0.38 mm. Neopren, guma butylowa, zaleca się stosowanie 
rękawic z materiału Viton. Przy wyborze odpowiednich rękawic należy kierować się zaleceniami dostawcy. 

- Inne Dokładnie umyć po użyciu. Zaleca się stosowanie nieprzepuszczalnego fartucha. 

Ochron ę dróg Respirator chemiczny z wkładem chroniącym od par organicznych i pełna maska twarzowa. oddechowych  

 Zagro żenia termiczne Nosić odpowiednie żaroochronne ubranie, kiedy jest to konieczne. 

Środki higieny Stosować się do zaleceń o monitoringu biologicznym. Przechowywać z dala od żywności i 
napojów. Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z 
materiałem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie należy prać ubranie robocze i myć 
sprzęt ochronny, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. 

Glikol etylenowy (CAS 107-21-1)   

Długotrwałe, układowe, po naniesieniu na 106 mg/kg p.c./dzień 
skórę 

42 Toksyczność dla dawki 
powtarzalnej 

Krótkotrwałe, układowe, przez drogi 35 mg/m3 
oddechowe 

Przewidywane st ężenia niepowoduj ące zmian w środowisku (PNEC)  

2 Działanie drażniące/żrące 
na skórę 

 Składniki Wartość 

Glikol etylenowy (CAS 107-21-1) 

 Gleba 1,53 mg/kg 

Współczynnik 
oceny  

Uwagi  

 Oczyszczalnia ścieków 199,5 mg/l 
 Osad (wody morskie) 3,7 mg/kg 
 Osad (wody słodkie) 37 mg/kg 

10  

 Woda morska 1 mg/l 100  

 Woda słodka 10 mg/l 10  
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Kontrola nara żenia środowiska Kierownik ds. środowiska musi być informowany w wszystkich poważnych uwolnieniach. SEKCJA 

9: Właściwo ści fizyczne i chemiczne  

9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
Wygląd        

Stan skupienia  Ciecz. 

Forma  Klarowna ciecz. 

Kolor  Żółty fluorescencyjny. 

Zapach  łagodny. 

Próg zapachu  Nie określono. 

pH 8,1 (20°C) (Typowe) 

Temperatura 
topnienia/krzepni ęcia  

Nie dotyczy. / <= -21 °C (<= -5,8 °F)

Początkowa temperatura 
wrzenia i zakres temperatur 
wrzenia  

109 °C (228,2 °F) (Szacowany) 

Temperatura zapłonu  Nie dotyczy. 

Szybko ść parowania  Nie określono. 

Palność (ciała stałego, gazu)  Nie dotyczy. 
Górna/dolna granica palno ści lub górna/dolna granica wybuchowo ści 

Dolna granica palno ści (%) Nie określono. 

 Górna granica palno ści (%) Nie określono. 
Prężność par  Nie określono. 
Gęstość par  Nie określono. 

Gęstość wzgl ędna  Nie określono. 

Rozpuszczalno ść Mieszalny. 

Współczynnik podziału:  
n-oktanol/woda  

Nie określono. 

Temperatura samozapłonu  Nie określono. 

Temperatura rozkładu  Nie określono. 

Lepko ść Nie określono. 

Właściwo ści wybuchowe  Nie jest substancją wybuchową.

Właściwo ści utleniaj ące 

9.2. Inne informacje  

Nie utlenia się. 

Gęstość 1,0493 kg/l (20 °C) (Typowe) 

SEKCJA 10. Stabilno ść i reaktywno ść 
10.1. Reaktywno ść Produkt jest trwały i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania 

i transportu. 
10.2. Stabilno ść chemiczna  Substancja jest stabilna w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwo ść wyst ępowania 
niebezpiecznych reakcji  

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. 

10.4. Warunki, których nale ży 
unika ć 

Kontakt z materiałami niezgodnymi. 

10.5. Materiały niezgodne  Mocne kwasy. Silne środki utleniające. Azotany. Nadtlenki. Chlorany. 
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10.6. Niebezpieczne produkty W podwyższonych temperaturach: Ketony. Aldehydy. 
rozkładu  

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
Ogólne informacje Narażenie zawodowe substancją lub mieszaniną może powodować poważne skutki. Informacje 
dotycz ące prawdopodobnych dróg nara żenia  

Wdychanie.  W wyższych stężeniach, mgła/pary mogą podrażniać gardło i układ oddechowy o powodować 
kaszel. 

Kontakt ze skór ą Długotrwały lub powtarzający się kontakt może wysuszać skórę i powodować podrażnienie. 

Kontakt z oczami  Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie. 

Spożycie  Połknięcie glikolu etylenowego może powodować nudności, wymioty, skurcze mięśni brzucha, 
ślepotę, uszkodzenie wątroby, podrażnienie, uszkodzenie układu rozrodczego, uszkodzenie 
nerwów, konwulsje, obrzęk płuc, choroby serca i płuc (kwasicę metaboliczną), zapalenie płuc i 
niewydolność nerek, które mogą się stać przyczyną śmierci. Pojedyncza, śmiertelna dawka 
dla człowieka wynosi ok. 100 ml. Wdychanie dużych ilości oparów lub mgiełki w dłuższym 
okresie może również spowodować skutki toksyczne. 

Objawy  Konwulsje. Zawroty głowy. Nudności, wymioty. Ból brzucha. Obrzęk. 

11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  

Toksyczno ść ostra  

Produkt Gatunki Wyniki próby  
GLACEOL RX TYPE D LDR -21C (CAS 

Ostre 
Połkni ęcie 
LD50 

 

4742 mg/kg ATE 
Składniki  Gatunki  Wyniki próby  

Glikol etylenowy (CAS 107-21-1) 

Ostre 
Połkni ęcie 
LD50 

Kot 1600 mg/kg 
Skórny 
LD50 

Mysz > 3500 mg/kg 
Wdychanie.  
Aerozol 
LC50 

Szczur > 2,5 mg/l, 6 Godz. 
Działanie żrące/dra żniące na  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

skór ę 

Poważne uszkodzenie  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
oczu/działanie dra żniące na 
oczy  

Działanie uczulaj ące na drogi 
oddechowe  Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa. 
Działanie uczulaj ące na skór ę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie mutagenne na  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

komórki rozrodcze  

Działanie rakotwórcze  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Działanie szkodliwe na  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

rozrodczo ść 

Działanie toksyczne na narz ądy 
docelowe (STOT), nara żenie  
jednorazowe  

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Działanie toksyczne na narz ądy 
docelowe (STOT), nara żenie 
wielokrotne  

Może powodować uszkodzenie narządów (Nerka) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

Zagro żenie spowodowane 
aspiracj ą 

Z powodu częściowego lub całkowitego braku danych klasyfikacja nie jest możliwa. 

Informacje dotycz ące Brak dostępnych informacji. 
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mieszanin a informacje 
dotycz ące substancji  

Inne informacje  
Brak danych. 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczno ść W oparciu o dostępne dane, nie są spełnione kryteria klasyfikacji dla substancji stwarzających 

zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Składniki Gatunki Wyniki próby  

 
Glikol etylenowy (CAS 107-21-1) 

Wodny  
Ryby LC50 Płotka grubogłowa (Pimephales 

promelas) 
72860 mg/l, 96 godziny

Skorupiaki EC50 Daphnia magna (rozwielitka) > 100 mg/l, 48 Godz. 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do 
rozkładu  

Przypuszczalnie łatwo ulegający biodegradacji.  

12.3. Zdolno ść do 
bioakumulacji  

Współczynnik podziału n-
oktanol/woda (log Kow)  

        

Glicerol (CAS 56-81-5) -1,76  
 Glikol etylenowy (CAS 107-21-1) -1,36 
Współczynnik biokoncentracji Brak danych. 
(BCF) 

12.4. Mobilno ść w glebie Brak danych. 

12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i 
PBT i vPvB ulegającą intensywnej bioakumulacji. 

12.6. Inne szkodliwe skutki Brak danych. 
działania  

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
Odpad resztkowy  Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wykładziny pojemników mogą 

zawierać niewielki ilości pozostałości produktu. Niniejszy materiał i pojemniki po nim muszą 
być utylizowane w bezpieczny sposób (Patrz: Instrukcje utylizacji). 

Zanieczyszczone opakowanie  Ponieważ opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu, należy stosować się do 
ostrzeżeń podanych na etykiecie nawet po opróżnieniu pojemnika. Opróżnione opakowania 
powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. 

Kod odpadu wg klasyfikacji UE  EWC: 16 01 14 

Metody utylizacji/informacje  Zebrać do odzysku albo składować w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym 
składowisku. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami 
lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi. 

Szczególne środki ostro żności  Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu 
ADR 

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary. 

RID 

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary. 

ADN 

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary. 

IATA  

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary. 

IMDG 

14.1. - 14.6.: Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary. 

14.7. Transport luzem zgodnie z Nie ustalony. 
załącznikiem II do konwencji  
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC  

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny 

Regulacje UE  
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Rozporz ądzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zuba żających warstw ę ozonow ą, Załącznik I i II, z pó źniejszymi 
zmianami  

Nie jest na wykazie. 
Rozporz ądzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych sub stancjach zanieczyszczaj ących środowisko, Zał ącznik I ze 
zmianami  

Nie jest na wykazie. 
Rozporz ądzenie (UE) nr 649/2012, dotycz ące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Z ałącznik I, Cz ęść 1 z 
późniejszymi zmianami  

Nie jest na wykazie. 
Rozporz ądzenie (UE) nr 649/2012, dotycz ące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Z ałącznik I, Cz ęść 2 z 
późniejszymi zmianami  

Nie jest na wykazie. 
Rozporz ądzenie (UE) nr 649/2012, dotycz ące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Z ałącznik I, Cz ęść 3 z 
późniejszymi zmianami  

Nie jest na wykazie. 
Rozporz ądzenie (UE) nr 649/2012, dotycz ące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, Z ałącznik V, z 
późniejszymi zmianami  

Nie jest na wykazie. 
Rozporz ądzenie (WE) nr 166/2006, Zał ącznik II Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszc zeń, z późniejszymi zmianami  

Nie jest na wykazie. 
Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(10) Spis  kandydacki na bie żąco publikowany przez ECHA 

Nie jest na wykazie. 

Zezwolenia  

Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 REACH, Zał ącznik XIV: Wykaz substancji podlegaj ących procedurze zezwole ń, z 
późniejszymi zmianami.  

Nie jest na wykazie. 

Ograniczenia dotycz ące zastosowania  

Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 Zał ącznik REACH XVII Substancje podlegaj ące ograniczeniom sprzeda ży i stosowania 
ze zmianami  

Nie jest na wykazie. 
Dyrektywa 2004/37/WE:  w sprawie ochrony pracownikó w przed zagro żeniem dotycz ącym nara żenia na działanie 
czynników rakotwórczych i mutagennych podczas pracy , z późniejszymi zmianami Nie jest na wykazie. 

Inne regulacje UE  

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli niebezpiecz eństwa powa żnych awarii zwi ązanych z substancjami 
niebezpiecznymi, ze zmianami Nie jest na wykazie. 

Inne przepisy Produkt zaklasyfikowano i oznakowano zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 
(Rozporządzenie CLP), wraz z późniejszymi zmianami. Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna 
z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami. 

Wszystkie składniki tego produktu są zgodne z wymogami rejestracyjnymi regulacji (WE) 
1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie 
chemikaliów, ze zmianami. 

Wszystkie składniki spełniają wymogi następujących wykazów chemikaliów:  AICS (Australia), 
DSL (Kanada), EINECS (Unia Europejska), ENCS (Japonia), IECSC (Chiny), KECI (Korea), TSCA 
(Stany Zjednoczone), NZIoC (Nowa Zelandia). 

Regulacje krajowe Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z 
dyrektywą 98/24 /WE wraz z późniejszymi zmianami. Młodzież poniżej 18. roku życia nie może 
wykonywać prac z niniejszym produktem zgodnie z dyrektywą UE 94/33/WE o ochronie młodzieży 
w pracy, z późniejszymi zmianami. 

Polska. Składniki, które mog ą powodowa ć, że odpady s ą odpadami niebezpiecznymi (Ustawa o odpadach, Dz.U.  poz.  
21/2013, Załącznik 4)  

Glikol etylenowy (CAS 107-21-1) 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. 
chemicznego  

SEKCJA 16: Inne informacje 
Wykaz skrótów  

TWA: średnia mierzona czasowo. 
STEL: próg narażenia krótkoterminowego. 
DNEL: pochodny poziom bezskutkowy. 
PNEC: przewidywane stężenie bezskutkowe. 
STP: Sewage Treatment Plant (Zakład oczyszczania ścieków). 
LD50: dawka śmiertelna, 50% 
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EC50: efektywne stężenie, 50% 
LC50: stężenie śmiertelne, 50% 

 
 PBT: trwały, bioakumulatywny i toksyczny. 

vPvB: bardzo trwały i bardzo bioakumulatywny. 
Odniesienia  ECHA CHEM 

Informacje o metodzie oceny 
prowadz ącej do klasyfikacji 
mieszaniny  

Klasyfikacja zagrożeń dla zdrowia i środowiska wywodzi się z kombinacji metod obliczeniowych 
oraz danych badawczych, jeśli dostępne. 

Pełny tekst wszelkich zwrotów 
H, które nie zostały podane w 
cało ści w sekcjach od 2 do 15  H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane 
po połknięciu. 

Niniejsz ą kart ę charakterystyki  
zmodyfikowano w 
nast ępuj ących punktach:  

1 

Informacje o szkoleniu  Przestrzegać instrukcji szkoleniowych podczas posługiwania się niniejszym materiałem. 

Zastrze żenie  ARTECO NV nie jest w stanie przewidzieć wszystkich warunków, w których ta informacja oraz 
produkty te i innych producentów w połączeniu z jej produktami mogą być użyte. Jest 
odpowiedzialnością użytkownika zapewnienie bezpiecznych warunków manipulacji, 
przechowywania i utylizacji produktu oraz przyjęcie odpowiedzialności za utratę, obrażenia, 
uszkodzenie lub wydatki wynikające z niewłaściwego użytkowania. Informacje na karcie zostały 
wpisane w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie, jakie są obecnie dostępne. 

 


