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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 
wg rozp. MZ z dnia 3 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1171, z 2005r. Dz.U. Nr 2, poz. 8) 

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA 

NAZWA PRODUKTU RAYOFLEX AL/M-INERT TYPE (2338208_08) 
ZASTOSOWANIE Druk fleksograficzny UV 

PRODUCENT HARTMANN DRUCKFARBEN GmbH 
Hartmannstr. 1 
D-65527 Niedernhausen 
Tel.: +49 (0)7443/2850  Fax: +49 (0)7443/285-199 
Informacje awaryjne 
Coates Screen Inks GmbH, Department SHE: Safety, Health, Environment 
Tel.: +49 (0)911 / 6422-239 Fax: +49 (0)911 / 6422-209 
Poza godzinami pracy - Tel.: +49 (0)911 / 6422-299 

DYSTRYBUTOR Sun Chemical Poland 
05-270 Marki k/Warszawy, ul. Okólna 46 

 Tel.: (0 22) 76 15 100  
 Fax: (0 22) 76 15 101 
 Tel. awaryjny: (0 42) 631 47 24 (Informacja toksykologiczna w Polsce) 

Ogólnopolskie tel. alarmowe: Policja 997, Stra� Po�arna 998, SOS tel. kom. 112 

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE  

Nazwa składnika % 
(m/m) 

Numer 
CAS 

Numer WE 
(EINECS) 

Numer 
indeksowy 

Symbol(e) 
zagro�enia 

Zwrot(y) 
zagro�enia 

Ester kwasu akrylowego 25-50 - - - Xi R41 

Diakrylan glikolu dipropylenowego 5-10 57472-68-1 260-754-3 - Xi R38, R41, R43 

�ywica oligoaminowa 2,5-10 - - - Xi R36/38 

Ketosulfony 1-2,5 272460-97-6 Polimer - Xi R36 

Akrylan wielofunkcyjny i.n.o. 1-2,5 - - - Xi R36/37/38 

Akrylan wielofunkcyjny i.n.o. 1-2,5 - - - Xi R36/38 

Diakrylan heksano-1,6-diylu <1 13048-33-4 235-921-9 607-109-00-8 Xi R36/38, R43 
Diakrylan (1-metyloetano-1,2-diylo)-
bis[oksy(metyloetano-2,1-diylu] 

< 1 42978-66-5 256-032-2 607-249-00-X Xi, N R36/37/38, 
R43, R51-53 

Znaczenie symboli i zwrotów zagro�enia: 
Xi – Dra�ni�cy, N – Niebezpieczny dla �rodowiska; 
R36 – Działa dra�ni�co na oczy, R36/38 – Działa dra�ni�co na oczy i skór�, R36/37/38 – Działa dra�ni�co na 
oczy, drogi oddechowe i skór�, R38 – Działa dra�ni�co na skór�, R41 – Ryzyko powa�nego uszkodzenia oczu, R43 
– Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�, R51 – Działa toksycznie na organizmy wodne, R53 – Mo�e 
powodowa� długo utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym. 

3. IDENTYFIKACJA ZAGRO�E� 

KLASYFIKACJA PRODUKTU 
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (patrz p.15) produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny 
dla zdrowia. Opakowania zawieraj�ce produkt podlegaj� obowi�zkowi oznakowania. 
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ZAGRO�ENIA DLA ZDROWIA (patrz tak�e p. 11) 
Produkt dra�ni�cy (Xi) i uczulaj�cy. 
Ryzyko powa�nego uszkodzenia oczu (R41). Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór� (R43). 

4. PIERWSZA POMOC 

ZALECENIA OGÓLNE 
W przypadku w�tpliwo�ci lub wyst�pienia i utrzymywania si� objawów skonsultowa� si� z lekarzem. 
NIE wywoływa� wymiotów i NIE podawa� niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pokaza� kart� 
charakterystyki lub etykiet�/opakowanie wykwalifikowanemu personelowi medycznemu udzielaj�cemu 
pomocy. 
WDYCHANIE  
Poszkodowanego usun�� z miejsca nara�enia na �wie�e powietrze. Zapewni� ciepło. W przypadku 
zaburze� oddychania podawa� tlen; w przypadku braku oddechu stosowa� sztuczne oddychanie. 
W przypadku zaburze� oddychania lub złego samopoczucia skonsultowa� si� z lekarzem. 
ZANIECZYSZCZENIE OCZU  
Usun�� szkła kontaktowe (je�li s�). Zanieczyszczone oczy natychmiast płuka� ci�głym strumieniem 
wody przez 10 - 15 minut. Podczas płukania trzyma� powieki szeroko rozwarte i porusza� gałk� 
oczn�. Natychmiast zapewni� pomoc medyczn�.  
UWAGA: Nie stosowa� zbyt silnego strumienia wody aby nie uszkodzi� rogówki. 
UWAGA: W razie przypadkowego kontaktu z okiem unika� nara�enia na działanie �wiatła lub innych 
�ródeł promieniowania UV, które mog� zwi�ksza� wra�liwo�� oczu. 
ZANIECZYSZCZENIE SKÓRY  
Zdj�� zanieczyszczon� odzie�. Zanieczyszczon� skór� dokładnie umy� wod� z mydłem a nast�pnie 
spłuka� wod�. NIE stosowa� rozpuszczalników lub rozcie�czalników.   
UWAGA: W razie przypadkowego kontaktu ze skór� unika� nara�enia na działanie �wiatła lub innych 
�ródeł promieniowania UV, które mog� zwi�ksza� wra�liwo�� skóry. 
POŁKNI�CIE  
NIE prowokowa� wymiotów. Natychmiast skonsultowa� si� z lekarzem.  

5. POST�POWANIE W PRZYPADKU PO�ARU 

�RODKI GA�NICZE  
Wła�ciwe: dwutlenek w�gla, piana odporna na alkohol, proszek ga�niczy, rozproszone pr�dy wody. 
Niewła�ciwe ze wzgl�dów bezpiecze�stwa: zwarte pr�dy wody.  
SZCZEGÓLNE ZAGRO�ENIA STWARZANE PRZEZ PRODUKT, PRODUKTY SPALANIA, POWSTAJ�CE GAZY 
W �rodowisku po�aru powstaj� g�ste, czarne dymy zawieraj�ce tlenki w�gla, tlenki siarki, tlenki azotu 
i inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozkładu. Unika� wdychania produktów spalania, 
mog� stwarza� zagro�enie dla zdrowia. 
SPRZ�T OCHRONNY DLA OSÓB BIOR�CYCH UDZIAŁ W AKCJI GA�NICZEJ 
Stosowa� aparat oddechowy z niezale�nym dopływem powietrza. 
DODATKOWE INFORMACJE 
Usun�� z obszaru zagro�enia osoby nie bior�ce udziału w akcji ga�niczej.  
Zamkni�te pojemniki nara�one na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzi� rozproszonymi 
pr�dami wody, o ile to mo�liwe i bezpieczne usun�� z zagro�onego obszaru. 
Nie dopu�ci� do przedostania si� �cieków po gaszeniu po�aru do kanalizacji i zbiorników wodnych. 
Powstałe �cieki i pozostało�ci po po�arze usuwa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
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6. POST�POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO �RODOWISKA 

INDYWIDUALNE �RODKI OSTRO�NO�CI 
Ograniczy� dost�p osób postronnych lub nie posiadaj�cych �rodków ochrony indywidualnej do 
obszaru awarii do czasu zako�czenia odpowiednich operacji oczyszczania.  
Unika� kontaktu ze skór� i oczami. W przypadku uwolnienia w zamkni�tym pomieszczeniu zapewni� 
skuteczn� wentylacj�/wietrzenie. Przestrzega� zasad bezpiecze�stwa, stosowa� odzie� i �rodki ochrony 
indywidualnej (patrz p. 7 i 8). 
�RODKI OSTRO�NO�CI DOTYCZ�CE �RODOWISKA 
Zapobiega� przedostaniu si� produktu do studzienek �ciekowych, wód i gleby. W przypadku 
uwolnienia du�ych ilo�ci produktu natychmiast powiadomi� odpowiednie władze. 
METODY OCZYSZCZANIA/USUWANIA 
O ile to mo�liwe i bezpieczne zlikwidowa� lub ograniczy� wyciek (uszczelni�, uszkodzone opakowanie 
umie�ci� w opakowaniu awaryjnym).  
Uwolniony produkt absorbowa� oboj�tnym, niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek, ziemia 
okrzemkowa, wermikulit, materiał wi���cy uniwersalny), zebra� do odpowiedniego pojemnika na 
odpady. Zanieczyszczon� powierzchni� oczy�ci� detergentem. Unika� stosowania rozpuszczalników.  
Unieszkodliwia� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (patrz p.13). 
W razie potrzeby skorzysta� z pomocy wyspecjalizowanych firm trudni�cych si� usuwaniem odpadów. 

7. POST�POWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega� ogólnie obowi�zuj�cych przepisów 
dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy (patrz p.15).  
POST�POWANIE  
Zalecenia dotycz�ce bezpiecznego stosowania 
Unika� zanieczyszczenia skóry i oczu. Nieu�ywane pojemniki trzyma� szczelnie zamkni�te.  
Zapewni� łatwy dost�p do sprz�tu awaryjnego (na wypadek po�aru, rozlania, wycieku itp.). 
Przestrzega� zasad higieny osobistej i stosowa� odpowiednie �rodki ochrony indywidualnej (patrz p. 8). 
Zalecenia dotycz�ce ochrony przed po�arem/wybuchem 
Wyeliminowa� �ródła zapłonu. Nie pali� tytoniu. 
ZALECENIA DOTYCZ�CE WENTYLACJI 
Zapewni� skuteczn� wentylacj�. Wentylacja ogólna i/lub miejscowy wyci�g s� zalecane w celu 
utrzymania st��e� czynników szkodliwych w powietrzu poni�ej warto�ci niebezpiecznych. Miejscowy 
wyci�g jest preferowany, poniewa� umo�liwia kontrol� emisji u �ródła i zapobiega rozprzestrzenianiu 
si� na cały obszar pracy.  
MAGAZYNOWANIE 
Wymagania dot. pomieszcze� magazynowych i pojemników 
Przechowywa� w szczelnie zamkni�tych, wła�ciwie oznakowanych pojemnikach, w suchym, chłodnym, 
dobrze wentylowanym miejscu. 
Wymagania dot. wspólnego magazynowania 
Przechowywa� z dala od utleniaczy, materiałów silnie alkalicznych i silnie kwa�nych. 
Dodatkowe informacje dot. warunków magazynowania 
Przechowywa� z dala od �ródeł ciepła i �ródeł zapłonu. Chroni� pojemniki przed bezpo�rednim 
działaniem promieni słonecznych. Przestrzega� zalecanych temperatur przechowywania. 
Pojemniki, które były otwierane nale�y ponownie dokładnie zamkn�� i ustawi� w pozycji pionowej 
aby zapobiec wyciekowi. 
Produkt przechowywa� w oryginalnych pojemnikach lub pojemnikach z tego samego materiału co 
oryginalne. 
Stosowa� produkt zgodnie z przeznaczeniem; przestrzega� zalecenia zawarte na oznakowaniu oraz 
instrukcji stosowania a tak�e stanowiskowych procedur post�powania. 
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8. KONTROLA NARA�ENIA I �RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

ZALECENIA W ZAKRESIE �RODKÓW TECHNICZNYCH 
Odno�nie zalece� dot. wentylacji patrz p.7. 
PARAMETRY KONTROLI NARA�ENIA  
(rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002r., Dz.U. Nr 217, poz.1833; z 2005r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769) 
Produkt nie zawiera składników, dla których ustalono warto�ci dopuszczalnych st��e� w �rodowisku 
pracy. 
ZALECENIA HIGIENICZNE  
Unika� zanieczyszczenia skóry, oczu. Nie wdycha� par. Nie je��, nie pi�, nie pali� tytoniu podczas 
pracy. Natychmiast zdj�� zanieczyszczon�, nasi�kni�t� odzie� i usun�� w bezpieczne miejsce; upra� 
przed ponownym u�yciem. My� r�ce po przerwaniu lub zako�czeniu pracy, przed jedzeniem, piciem, 
paleniem lub korzystaniem z toalety. Po umyciu stosowa� tłuste kremy ochronne do r�k. 
�RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Konieczno�� zastosowania i dobór odpowiednich �rodków ochrony indywidualnej powinny uwzgl�dnia� 
rodzaj zagro�enia stwarzanego przez produkt, warunków w miejscu pracy oraz sposób post�powania 
z produktem.  
Stosowane �rodki ochrony indywidualnej powinny spełnia� wymagania okre�lone w normach i przepisach. 

 

Dróg oddechowych 
W normalnych warunkach stosowania, przy dostatecznej wentylacji nie s� wymagane. 
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa� zatwierdzony respirator. 

 

R�k 
Nosi� r�kawice ochronne tkaninowe powlekane polietylenem lub polipropylenem. 
Materiał, z którego s� wykonane r�kawice ochronne powinien by� nieprzepuszczalny 
i odporny na działanie produktu. Wybór materiału powinien uwzgl�dnia� czas przenikania, 
szybko�ci dyfuzji i degradacji. 
Zaleca si� regularne zmienianie r�kawic i natychmiastow� ich wymian� je�li wyst�pi� 
jakiekolwiek oznaki ich zu�ycia lub uszkodzenia. 
W ka�dym przypadku stosowa� r�kawice renomowanych producentów.  

 

Oczu 
Stosowa� okulary ochronne z bocznymi osłonkami lub typu gogle. 
Zalecane wyposa�enie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu. 

 

Skóry 
Standardowe ubranie ochronne.  

9. WŁA�CIWO�CI FIZYKOCHEMICZNE 

Posta� : Pastowata do ciekłej  
Barwa : Bezbarwna 
Zapach : Charakterystyczny, słaby 
Temperatura/zakres topnienia : Nieoznaczona 
Temperatura/zakres wrzenia (1013 hPa) : > 200°C   (literatura) 
Temperatura zapłonu : > 65°C   
Temperatura samozapłonu : 200 – 300°C 
Granice wybuchowo�ci : Brak danych 
Pr��no�� par (20°C) : < 1 hPa  (literatura) 
Pr��no�� par (50°C) : < 1000 hPa (literatura) 
G�sto�� (20°C) : > 1 g/cm3  (literatura)  
Rozpuszczalno�� w wodzie (20°C) : Nierozpuszczalny 
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Warto�� pH : Nie dotyczy 

10. STABILNO�� I REAKTYWNO�� 

STABILNO��  
Przy przestrzeganiu zalecanych warunków stosowania i przechowywania (patrz p.7) produkt stabilny.  
WARUNKI, KTÓRYCH NALE�Y UNIKA�   
Unika� temperatur przekraczaj�cych 45°C. Unika� silnego promieniowania UV. 
MATERIAŁY, KTÓRYCH NALE�Y UNIKA� 
Unika� kontaktu z utleniaczami, materiałami silnie alkalicznymi i silnie kwa�nymi aby zapobiec 
egzotermicznym reakcjom. 
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU  
Pod wpływem wysokich temperatur mog� wydziela� si� niebezpieczne produkty, takie jak dymy, 
tlenki w�gla, tlenki azotu. 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

TOKSYCZNO�� OSTRA 
Produkt nie był badany. 
DO�WIADCZENIA PRAKTYCZNE 
Przy prawidłowym, zgodnym z przeznaczeniem stosowaniu produktu oraz przestrzeganiu przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy z chemikaliami jest mało prawdopodobne aby produkt powodował 
negatywne skutki dla zdrowia. 
Sporadycznie mo�e działa� na osoby z wra�liw� skór� lub maj�cych skłonno�ci do alergii.   
Kontakt ze skór�: cz�sty lub przedłu�aj�cy si� kontakt mo�e powodowa� podra�nienie i zapalenie skóry. 
Kontakt z oczami: powoduje podra�nienie; mo�e spowodowa� uszkodzenie oka. 
SKUTKI NARA�ENIA PRZEWLEKŁEGO 
Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�.  
DODATKOWE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (patrz p.15), na podstawie metody obliczeniowej opartej na 
zawarto�ci składników niebezpiecznych, produkt dra�ni�cy i uczulaj�cy.  

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

INFORMACJE OGÓLNE 
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla �rodowiska, jednak�e przedostanie si� 
du�ych ilo�ci produktu do wód mo�e stwarza� zagro�enie dla organizmów wodnych. Nie dopu�ci� do 
przedostania si� du�ych ilo�ci produktu do kanalizacji, gleby, wód powierzchniowych lub gruntowych.  
Brak danych charakteryzuj�cych ekotoksyczno�� i zachowanie si� produktu w �rodowisku. 
DOPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIE �RODOWISKA 
Przestrzega� dopuszczalnych warto�ci wska�ników zanieczyszcze� �cieków wprowadzanych do wód lub 
do ziemi (rozp. M� z dnia 8 lipca 2004r., Dz.U. Nr 168, poz. 1763), dopuszczalnych warto�ci wska�ników 
jako�ci wód powierzchniowych (rozp. M� z dnia 11 lutego 2004r., Dz.U. Nr 32, poz. 284). 

13. POST�POWANIE Z ODPADAMI 

Nie usuwa� produktu do studzienek lub cieków wodnych wód powierzchniowych i gruntowych. Nie 
składowa� na wysypiskach komunalnych. Nie usuwa� razem z odpadami z gospodarstwa domowego. 
Odpadowy produkt traktowa� jak odpad specjalny/niebezpieczny. 
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KLASYFIKACJA ODPADÓW  
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawieraj�ce substancje niebezpieczne (rozp. M� z dnia 27 wrze�nia 
w sprawie katalogu odpadów 2001r., Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 
UWAGA: Poniewa� kod odpadów jest przypisywany w zale�no�ci od �ródła ich powstania, ko�cowy 
u�ytkownik powinien zdefiniowa� odpad i przypisa� wła�ciwy kod, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 
POST�POWANIE Z ODPADOWYM PRODUKTEM  
Odpadowy produkt nale�y likwidowa� w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/ 
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach, Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó�niejszymi zmianami).  
POST�POWANIE Z ODPADOWYMI OPAKOWANIAMI 
Odzysk, recykling lub likwidacj� odpadów opakowaniowych przeprowadza� zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami (Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Dz.U. Nr 63, poz. 638 wraz z pó�niejszymi zmianami).  
UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opró�nione mog� by� przeznaczone do recyklingu! 
Korzysta� z usług firm posiadaj�cych odpowiednie uprawnienia. 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 

KLASYFIKACJA  Produkt nie jest zaklasyfikowany jako materiał niebezpieczny w rozumieniu 
krajowych i mi�dzynarodowych przepisów transportowych l�dowych (RID, ADR), 
morskich (IMDG) i powietrznych (ICAO/IATA). 

15. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

KLASYFIKACJA PRODUKTU  
Produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny, podlega przepisom dot. substancji i preparatów 
niebezpiecznych. 
OZNAKOWANIE OPAKOWA�  
Znaki ostrzegawcze:  

 (Xi) PRODUKT DRA�NI�CY  
Zawiera: Diakrylan glikolu dipropylenowego [CAS 57472-68-1] 
Zwroty wskazuj�ce rodzaj zagro�enia (R):  
R41 Ryzyko powa�nego uszkodzenia oczu. 
R43 Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�. 
Zwroty okre�laj�ce warunki bezpiecznego stosowania (S): 
S24/25 Unika� zanieczyszczenia  skóry i oczu. 
S26  Zanieczyszczone oczy przemy� natychmiast du�� ilo�ci� wody i zasi�gn�� porady lekarza. 
S36/37/39  Nosi� odpowiedni� odzie� ochronn�, odpowiednie r�kawice ochronne i okulary lub 
 ochron� twarzy. 
S35 Usuwa� produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. 

OBOWI�ZUJ�CE PRZEPISY  
(Patrz tak�e p-ty: 12 i 13)  
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, 
poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350 i Dz.U. Nr 125, poz.1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 
1187; z 2003r. Dz.U. Nr 189, poz. 1852; z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 959 i Dz.U. Nr 121, poz. 1263; z 2005r. Dz.U. 
Nr 179, poz. 1485) 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze�nia 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacj� i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674) 
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Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171; z 2005r. Dz.U. Nr 2, poz. 8) 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666; z 2004r. Dz.U. Nr 243, poz. 2440) 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003r. w sprawie oznakowania opakowa� substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679; z 2004r. Dz.U. Nr 260, poz. 2595) 
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwy�szych 
dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 
1833) 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pa�dziernika 2005r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie 
w sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku 
pracy (Dz.U. Nr 212, poz. 1769) 
Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymaga� dla �rodków 
ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) 
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. 
Nr 169, poz. 1650) 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy zwi�zanej 
z wyst�powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r.) 

16. INNE INFORMACJE  

Karta charakterystyki opracowana na podstawie karty MSDS producenta z dnia 25.07.2005r. wersja 
1.00 oraz aktualnie obowi�zuj�cych przepisów. 
Dane zawarte w Karcie nale�y traktowa� wył�cznie jako pomoc dla bezpiecznego post�powania 
w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest �wiadectwem 
jako�ci produktu. 
	rodki ostro�no�ci i bezpiecze�stwa oraz porady w zakresie ochrony �rodowiska zawarte w tej karcie 
nie musz� by� odpowiednie dla indywidualnych zastosowa� lub sytuacji. �adna informacja zawarta w 
tej karcie nie mo�e by� interpretowana jako pozwolenie, rekomendacja czy upowa�nienie.  
U�ytkownik produktu jest zobowi�zany do przestrzegania wszystkich obowi�zuj�cych norm 
i przepisów, a tak�e ponosi odpowiedzialno�� wynikaj�c� niewła�ciwego wykorzystania informacji 
zawartych w Karcie lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.  
 

 
 


