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KART A CH AR AKTERYSTYKI  PREP AR ATU  
wg rozp. MZ z dnia 13 Listopada 2007r (Dz.U. Nr 215, poz. 1587) zgodna z zał�cznikiem II rozporz�dzenia 

WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. (REACH) 
 

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA  

NAZWA PRODUKTU Farby i dodatki do druku offsetowego arkuszowego 
 
Karta dotyczy produktów serii: WORLD SERIES: WS25, WS26, WS27, WS46 
 
ZASTOSOWANIE Farba drukarska 
PRODUCENT Sun Chemical / Coates Lorilleux 
  Z.I. du Pont du Matz 
  60150 Thourotte France 

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 
                                     e-mail:  laboratorium@sunchemical.com.pl 
 

Tel. alarmowy (0 22) 771 49 48 
Ogólnopolskie tel. alarmowe: Policja 997,  Stra� Po�arna 998,  SOS tel. kom. 112 

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO�E� 

 
KLASYFIKACJA PRODUKTU 
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (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) produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny. 
Opakowania zawieraj�ce produkt nie wymagaj� oznakowania ostrzegawczego. 

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA 

Preparat jest mieszanin� organicznych i nieorganicznych pigmentów i/lub sadzy technicznej, �ywic, 
olejów ro�linnych i ich pochodnych. 

Zawiera sól kobaltow� kwasu karboksylowego i/albo hidrohinon. Mo�e wywoła� reakcje  alergiczne. 

4. PIERWSZA POMOC 

WDYCHANIE  
Zapewni� dost�p �wie�ego powietrza. W razie wyst�pienia niepokoj�cych objawów skontaktowa� si� 
z lekarzem. 
ZANIECZYSZCZENIE OCZU  
Usun�� szkła kontaktowe (je�li s�). Zanieczyszczone oczy natychmiast płuka� ci�głym strumieniem 
wody przez około 15 minut. Podczas płukania trzyma� powieki szeroko rozwarte i porusza� gałk� 
oczn�. W przypadku utrzymuj�cych si� objawów skonsultowa� si� z lekarzem.  
UWAGA: Nie stosowa� zbyt silnego strumienia wody aby nie uszkodzi� rogówki. 
ZANIECZYSZCZENIE SKÓRY  
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Zdj�� zanieczyszczon� odzie�. Zanieczyszczon� skór� umy� wod� z mydłem a nast�pnie dokładnie 
spłuka� wod�.  
POŁKNI�CIE     NIE prowokowa� wymiotów. Skonsultowa� si� z lekarzem.  

5. POST�POWANIE W PRZYPADKU PO�ARU 

�RODKI GA�NICZE  
Wła�ciwe: piana, dwutlenek w�gla, proszek ga�niczy, rozproszony strumie� wody.  
Niewła�ciwe ze wzgl�dów bezpiecze�stwa: Zwarty strumie� wody. 
SZCZEGÓLNE ZAGRO�ENIA STWARZANE PRZEZ PRODUKT, PRODUKTY SPALANIA, 
POWSTAJ�CE GAZY 
Podczas spalania powstaj� g�ste czarne dymy. 
Ekspozycja na produkty spalania mo�e by� szkodliwe. 
Schłodzi� rozproszonym strumieniem wody nara�one na ogie� pojemniki preparatu  
SPRZ�T OCHRONNY DLA OSÓB BIOR�CYCH UDZIAŁ W AKCJI GA�NICZEJ 
W razie potrzeby powinien by� u�yty aparat izolacyjny do oddychania. 

6. POST�POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO �RODOWISKA 

INDYWIDUALNE �RODKI OSTRO�NO�CI 
�rodki ochrony osobistej nie s� wymagane. 
�RODKI OSTRO�NO�CI DOTYCZ�CE �RODOWISKA 
Nie dopu�ci� do przedostania si� produktu do studzienek �ciekowych, wód i gleby.  
METODY OCZYSZCZANIA/USUWANIA 
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� spłuka� wod�. 

7. POST�POWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 

POST�POWANIE  
Stosowa� w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.  
MAGAZYNOWANIE 
Nie pali�, nie je�� i nie pi� w miejscu składowania produktu.  
Nigdy nie otwiera� pojemników pod ci�nieniem. 
Otwarte pojemniki nale�y szczelnie zamkn�� i ustawia� w pozycji stoj�cej 
Składowa� w szczelnie zamkni�tych pojemnikach w czystych, suchych i dobrze wietrzonych 
pomieszczeniach. 
Podłoga w pomieszczeniach, w których stosowany jest produkt powinna by� wykonana z materiału 
nieprzepuszczalnego dla cieczy 

8. KONTROLA NARA�ENIA I �RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

ZALECENIA W ZAKRESIE �RODKÓW TECHNICZNYCH 
Brak szczególnych zalece�. 
PARAMETRY KONTROLI NARA�ENIA  
Rozporz�dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r  w sprawie dopuszczalnych st��e� i nat��e� 
czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U. z 2002r  Nr 217, poz. 1833 
ze zmianami w Dz.U. z 2005r  nr 212 poz. 1769): 
Brak okre�lonych normatywów higienicznych w ww. rozporz�dzeniu dla składników preparatu. 
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 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. 
�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. 

 

Oczu 
Stosowa� szczelnie przylegaj�ce okulary ochronne (np. gogle) chroni�ce przed rozpryskami 
cieczy. 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� : Ciecz 
Barwa : Zgodna ze specyfikacj� produktu 
Zapach : Charakterystyczny 
Temperatura zapłonu : >100°C  
Temperatura samozapłonu : >240°C 
Samozapalno�� : Produkt nie jest samozapalny 
Granice wybuchowo�ci: 
- dolna : 0,6% obj. 
- górna : 6,5% obj. 
G�sto�� (20°C)       : Ok. 0,9 – 1,2 g/m2 
 Wyj�tek biała i br�z: 1,3 – 1,6 g/m2 
Pr��no�� par w 20°C : < 0,1 hPa 
Lepko�� : Brak danych 
Rozpuszczalno�� w wodzie : Cz��ciowo lub nie miesza si�  

10. STABILNO�� I REAKTYWNO�� 

STABILNO��  
W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.  
WARUNKI, KTÓRYCH NALE�Y UNIKA�   
Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania 
MATERIAŁY, KTÓRYCH NALE�Y UNIKA�  
Utleniacze, silne zasady i kwasy – mog� wywoływa� reakcje egzotermiczne 
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: 
Wystawianie produktu na działanie wysokich temperatur mo�e spowodowa� uwalnianie si� tlenku i 
dwutlenku w�gla, dymu oraz tlenku azotu. 
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

INFORMACJE OGÓLNE 
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (patrz p.15), na podstawie zawarto�ci składników 
niebezpiecznych, produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia. 
SKUTKI NARA�ENIA OSTREGO 
Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta nie powinien powodowa� 
negatywnych skutków dla zdrowia.  
SKUTKI NARA�ENIA PRZEWLEKŁEGO 
Nie s� znane.  
TOKSYCZNO�� OSTRA 
Brak danych. 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

INFORMACJE OGÓLNE 
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (patrz p. 15) produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny 
dla �rodowiska.  
Nie dopuszcza� do przedostania si� nierozcie�czonego produktu lub jego du�ych ilo�ci do 
kanalizacji, gleby, wód powierzchniowych lub gruntowych.   
EKOTOKSYCZNO�� 
Brak danych.  
DOPUSZCZALNE ZANIECZYSZCZENIE �RODOWISKA 
Przestrzega� dopuszczalnych warto�ci wska�ników zanieczyszcze� �rodowiska okre�lonych w 
obowi�zuj�cych przepisach (patrz p.15). 

13. POST�POWANIE Z ODPADAMI 

Klasyfikacja preparatu zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 
KLASYFIKACJA ODPADÓW  
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. 
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne ni� wymienione w p. 08 03 12. 
POST�POWANIE Z ODPADOWYM PRODUKTEM  
Nie usuwa� produktu do studzienek lub cieków wodnych, wód powierzchniowych i gruntowych. Nie 
składowa� na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt traktowa� jak odpad niebezpieczny. 
Odpadowy produkt nale�y likwidowa� w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/ 
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.  
POST�POWANIE Z ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI 
Odzysk, recykling lub likwidacj� odpadów opakowaniowych przeprowadza� zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami.  
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).  



SunChemical WORLD SERIES 

Data sporz�dzenia:26.11.2007  Wydanie: 1 

Strona 5 z 6 

15. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

KLASYFIKACJA PRODUKTU  
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny; opakowania nie wymagaj� oznakowania. 
OZNAKOWANIE OPAKOWA�  
Zawiera sól kobaltow� kwasu karboksylowego i/albo hidrohinon. Mo�e wywoła� reakcje  alergiczne. 
Znaki ostrzegawcze: -- 
Zwroty wskazuj�ce rodzaj zagro�enia (R): -- 
Zwroty okre�laj�ce warunki bezpiecznego stosowania (S): -- 

OBOWI�ZUJ�CE PRZEPISY  
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) 
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) 
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�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie bada� i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645) 
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 Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie 
przeprowadzania bada� lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzecze� 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; z 1997r. 
Dz.U. Nr 60, poz.375; z 1998r. Dz.U. Nr 159, poz.1057; z 2001r. Dz.U. Nr 37, poz. 451) 
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.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628; z 2002r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, 
Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Dz.U. Nr 199, poz. 1671; z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 
959, Dz.U. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. Nr 191, poz. 1956; z 2005r. Dz.U. Nr 25, poz. 202, Dz.U. Nr 90, poz. 
758, Dz.U. Nr 130, poz. 1087, Dz.U. Nr 175, poz. 1458 i poz. 1462, Dz.U. Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. 
Dz.U. Nr 50, poz. 360, Dz.U. Nr 63, poz. 441) 
Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
Nr 112, poz. 1206) 
Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, 
z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Nr 11, poz. 97 i  Dz.U. Nr 96, poz. 959; z 2005r. Dz.U. Nr 175, 
poz. 1458) 
Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie warto�ci odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1, poz. 12 z 2003r.)  
Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� 
przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla �rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984) 
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16. INNE INFORMACJE  

 
Karta charakterystyki opracowana na podstawie danych zawartych w karcie SDS producenta z dnia 
30.01.2006r., uzupełnionych danymi z baz danych; zaktualizowana na podstawie aktualnie 
obowi�zuj�cych przepisów. 
Karta charakterystyki nie jest �wiadectwem jako�ci produktu. Dane zawarte w Karcie nale�y traktowa� 
wył�cznie jako pomoc dla bezpiecznego post�powania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i 
przechowywaniu.  
�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.  

 


