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K AR T A C H AR AK T E R Y S T Y K I P R E P AR AT U N I E B E Z P I E C Z N E G O
rozp. MZ z dnia 13 Listopada 2007r (Dz.U. Nr 215, poz. 1587) zgodna z zał cznikiem II
rozporz dzenia WE nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. (REACH)
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

NAZWA PRODUKTU

RAYOFLEX AL/M TYPE

KOD PRODUKTU

2340535_08

ZASTOSOWANIE

Farba drukarska UV Fleksograficzna

PRODUCENT

Hartmann Druckfarben GmbH
Hartmannstr. 1
D 65527 Niedernhausen
Tel: +49 (0) 7443/2850
Fax: +49 (0) 7443/285-199

DYSTRYBUTOR

Sun Chemical Sp. z o.o.
05-270 Marki k/Warszawy, ul. Okólna 46 A
Tel.: (0 22) 76 15 100
Fax: (0 22) 76 15 101
Tel. alarmowy (0 22) 771 49 48
e-mail: laboratorium@sunchemical.com.pl

Ogólnopolskie tel. alarmowe:
Policja 997; Stra Po arna 998 ; Pogotowie ratunkowe 999; SOS tel. kom. 112

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO E SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
KLASYFIKACJA PRODUKTU

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami (patrz p.15), produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny
ze wzgl du na wła ciwo ci uczulaj ce, dra ni ce i szkodliwe:
Xi – dra ni cy;
z przypisanymi zwrotami:
R36/38 - Działa dra ni co na oczy i skór ;
R43 – Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór ;
Oraz szkodliwo

dla rodowiska z przypisanym zwrotem:

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne;

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
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SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE

Nazwa

%
wag.

Numer CAS

Numer
WE
(EINECS)

Numer
indeksowy

Symbole
zagro eni
a

Zwroty
zagro enia

Dipropylenoglikol
diakrylu

<1

57472-68-1

260-754-3

-

Xi

R43-41-38

ywica akrylowa

1-2,5

-

-

-

Xi

R36

Ketosulfony

<1

272460-97-6

-

-

Xi

R36

2-benzylo-2dimetyloamino-4’morfolinobutyrofenon

0,25-1

119313-12-1

N

R50-53

Akrylany
wielofunkcyjne

10-20

-

Xi

R36/38

Monomer akrylu

2,5-10

404-360-3 606-047-00-9

-

-

Xi
R36/38-43
Znaczenie w/w 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 ;
R38 - Działa dra ni co skór ;
R41- Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu;
R43 – Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór ; R50/53 – Działa bardzo toksycznie na
organizmy wodne;

4. PIERWSZA POMOC
ZALECENIA OGÓLNE

W przypadku jakichkolwiek 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 opakowanie wykwalifikowanemu personelowi medycznemu
udzielaj cemu pomocy.
SKUTKI NARA ENIA (patrz p.11)
WDYCHANIE

Poszkodowanego usun
z miejsca nara enia na
oddychania zapewni pomoc lekarsk .

wie e powietrze. W przypadku zaburze

ZANIECZYSZCZENIE OCZU

Usun
soczewki kontaktowe. Zanieczyszczone oczy natychmiast płuka ci głym strumieniem
letniej wody przez 10 - 15 minut. Podczas płukania trzyma powieki szeroko rozwarte i porusza
gałk oczn . Nie stosowa zbyt silnego strumienia wody aby nie uszkodzi rogówki. W przypadku
utrzymuj cych si dolegliwo ci skonsultowa si z lekarzem okulist .

ZANIECZYSZCZENIE SKÓRY

Natychmiast zdj zanieczyszczon odzie . Zanieczyszczon skór dokładnie umy bie c wod
z mydłem, a nast pnie dokładnie spłuka wod ; je li jest potrzeba zastosowa krem czyszcz cy.

POŁKNI CIE

W razie przypadkowego połkni cia natychmiast zapewni
wymiotów. Zapewni poszkodowanemu spokój.

pomoc lekarsk . NIE prowokowa
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5. POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU
RODKI GA NICZE

Wła ciwe:
Piana, dwutlenek w gla, 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 powstaje czarny, g sty dym zawieraj cy tlenki w gla, tlenki azotu. Unika
wdychania produktów spalania, mog stwarza zagro enie dla zdrowia.
SPRZ T OCHRONNY DLA OSÓB BIOR CYCH UDZIAŁ W AKCJI GA NICZEJ

Aparat oddechowy z niezale nym dopływem powietrza, ubranie ochronne.
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.
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.
Zapewni dost pno karty charakterystyki gasz cym po ar.
6. POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA
INDYWIDUALNE RODKI OSTRO NO CI

Ograniczy dost p osób postronnych do obszaru awarii do czasu zako czenia odpowiednich
operacji oczyszczania. Unika kontaktu ze skór i oczami. Unika wdychania par.
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

Nie dopu ci do przedostania 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.
7. POST POWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Przechowywa w pojemnikach szczelnie zamkni tych. Unika przeprowadzania preparatu w form
aerozolu.
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega ogólnie obowi zuj cych przepisów
dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy (patrz p.15).
Stosowa zgodnie z przeznaczeniem, przestrzega zalece zawartych w instrukcji producenta oraz
stanowiskowych procedur post powania.
POST POWANIE
ZALECENIA DOTYCZ CE WENTYLACJI

Brak szczególnych zalece .

MAGAZYNOWANIE

Przestrzega rodków ostro no ci podanych na oznakowaniu. Zabezpieczy przed dost pem osób
nieupowa nionych.
Przechowywa w oznakowanych, szczelnie zamkni tych pojemnikach w chłodnym, suchym,
dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa z dala od ródeł ciepła, ródeł zapłonu.
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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.
W przypadku gdy wentylacja nie jest wystarczaj ca do utrzymania st
dopuszczalnych warto ci stosowa ochrony indywidualne.

enia par poni ej

ZALECENIA HIGIENICZNE

Unika wdychania par. Unika kontaktu produktu ze skór , oczami. Nie je , nie pi , nie pali
tytoniu podczas pracy. Natychmiast zdj
zanieczyszczon , nasi kni t odzie ; upra przed
ponownym u yciem. Ka dorazowo po przerwaniu lub zako czeniu pracy, przed jedzeniem, piciem,
paleniem lub korzystaniem z toalety my r ce wod z mydłem.
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 przypadku niedostatecznej wentylacji lub nara enia na st enia przekraczaj ce
dopuszczalne warto ci stosowa zatwierdzony respirator.
Ochrony dróg oddechowych powinny spełnia wymagania PN-EN 141:2002, PN-EN
143: 2004 i PN-EN 371:1996.
R k
W przypadku mo liwo ci kontaktu ze skór , np. podczas czynno ci oczyszczania
stosowa r kawice ochronne, spełniaj ce wymagania PN-EN 374:2004.
Zarówno dla krótkotrwałego kontaktu (np. ochrona przed zachlapaniem), jak i dla
długotrwałego kontaktu (np. przy czyszczeniu) ze składnikami farby i rodkami
czyszcz cymi zalecane jest stosowanie r kawic z LLDPE (grubo 0,06 mm). Zgodnie
z informacjami producenta redni czas przebicia dla typowych składników przekracza
480 min. Zaleca si opracowa program ochrony r k dostosowuj cy potrzeby do
lokalnych warunków.
Stosowa r kawice tylko renomowanych producentów. Je li wyst pi jakiekolwiek
oznaki zu ycia r kawic, ich przedziurawienie, rozerwanie lub zmiany w wygl dzie
(kolorze, elastyczno ci, kształcie) nale y je natychmiast zmieni .
Po pracy zaleca si stosowanie kremów nawil aj cych.
Oczu
Stosowa ochrony oczu (np. gogle) chroni ce przed rozpryskami cieczy, szczególnie
podczas operacji czyszczenia i dozowania. Ochrony oczu powinny spełnia wymagania
PN-EN 166: 2005.
Zalecane wyposa enie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu.
Skóry
Standardowe robocze ubranie ochronne.

9. WŁA CIWO CI FIZYKOCHEMICZNE
Posta
Zapach
Temperatura zapłonu
Temperatura wrzenia
Temperatura samozapłonu
Rozpuszczalno w wodzie
Produkt nie jest wybuchowy.

: lepka ciecz
: słaby, charakterystyczny.
: > 65 °C
: 200 °C
: 200-300 °C
: nie rozpuszczalny
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I REAKTYWNO

STABILNO

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania (patrz p.7) produkt stabilny.

WARUNKI, KTÓRYCH NALE Y UNIKA
o

Nie przekracza 45 C.
Promieniowania UV
MATERIAŁY, KTÓRYCH NALE Y UNIKA
Substancje utleniaj ce, unika mocnych kwasów i zasad gdy
egzotermiczne.

mog

powodowa

reakcje

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU

CO, CO2 , NOx , dymy.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami (patrz p.15), na podstawie metody obliczeniowej opartej na
zawarto ci składników niebezpiecznych, produkt jest zaklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia.
SKUTKI NARA ENIA

Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami (patrz p.15), na podstawie zawarto ci składników
niebezpiecznych, produkt jest zaklasyfikowany jako szkodliwy dla rodowiska.
Brak dost pnych danych charakteryzuj cych ekotoksyczno produktu.
Nie dopu ci do przedostania si produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntowych
i gleby.
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 do kanalizacji wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składowa na wysypiskach
komunalnych.
POST POWANIE Z ODPADOWYM PRODUKTEM

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza 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). Sposób unieszkodliwiania odpadów uzgodni z wła ciwym terenowo Wydziałem
Ochrony rodowiska.
Kod odpadu dla czystego produktu : 08 03 12
POST POWANIE Z ODPADOWYMI OPAKOWANIAMI

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie 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!
Unieszkodliwianie odpadów nale y przeprowadza w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach
lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów.
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14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
KLASYFIKACJA

Produkt nie jest sklasyfikowany 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
OZNAKOWANIE OPAKOWA

Znaki ostrzegawcze:

(Xi) DRA NI CY
ZAWIERA: Dipropylenoglikol diakrylu [CAS: 57472-68-1]
Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia (R):
R36/38 - Działa dra ni co na oczy i skór ;
R43 – Mo e powodowa uczulenie w kontakcie ze skór ;
R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne;
Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania (S):
S25 - Unika zanieczyszczenia oczu
S26 - Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du ilo ci wody i zasi gn porady lekarza
S35 - Usuwa produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny
S36/37/39 - Nosi odpowiedni odzie ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub
ochron twarzy
S61 - Unika zrzutów do rodowiska. Post powa zgodnie z instrukcj lub kart charakterystyki
PRZEPISY PRAWNE

(Patrz tak e p-ty: 8, 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; 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)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze nia 2007r. Zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 17, poz. 11222;
z 2007r)
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 )
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporz dzenia MGPiPS z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodków
ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 80, poz. 725).
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16. INNE INFORMACJE
Karta charakterystyki opracowana na podstawie karty MSDS producenta z 22.06.2007r. oraz
posiadanej wiedzy 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
z niewła ciwego wykorzystania
informacji zawartych w Karcie lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.

