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1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa
· Dane produktu
· Nazwa handlowa: EnergyGuard DCC SF PART B
· Numer artykułu: DCCSFB
· Zastosowanie substancji / preparatu Farba
· Producent/Dostawca:
Monopoly B.V.
Lassusstraat 9A
1075 GV Amsterdam
The Netherlands
Tel: (+31)-20-679-10-27
info@energyguardcorp.com
· Komórka udzielająca informacji: Product Safety Department
· Informacja awaryjna: Tel: (+31)-20-679-10-27

2 Identyfikacja zagroŜeń
· Oznaczenie zagroŜeń:
Rakotw. Kat. 3
Xn Produkt szkodliwy
· Szczególne wskazówki o zagroŜeniu dla człowieka i środowiska:
R 20
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R 36/37/38 Działa draŜniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R 40
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
R 42/43
MoŜe powodować uczulenie w następstwie naraŜenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
R 48/20
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powaŜne zagroŜenie zdrowia w następstwie
długotrwałego naraŜenia.
Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.
· Elementy etykiety GHS
Niebezpieczeństwo
H334 - MoŜe powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H315 - Działa draŜniąco na skórę.
H319 - Działa draŜniąco na oczy.
H317 - MoŜe powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 - Podejrzewa się, Ŝe powoduje raka.
H373 - MoŜe powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub naraŜenie powtarzane.
Uwaga
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 - MoŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych.
Zawiera izocyjaniany. MoŜe powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
· Zapobieganie:
P201 Przed uŜyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostroŜności.
P202 Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć po uŜyciu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P272 Zanieczyszczonej odzieŜy ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzieŜ ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
(ciąg dalszy na stronie 2)
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· Reagowanie:
P302+P352
P304+P340

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć duŜą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeŜe powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umoŜliwiającej swobodne oddychanie.
P304+P341
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z
oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeŜe powietrze i zapewnić
warunki do odpoczynku w pozycji umoŜliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: OstroŜnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeŜeli są i moŜna je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+P313
W przypadku naraŜenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P312
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem.
P314
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P321
Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
P332+P313
W przypadku wystąpienia podraŜnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P333+P313
W przypadku wystąpienia podraŜnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania draŜniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
P342+P311
W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P362
Zanieczyszczoną odzieŜ zdjąć i wyprać przed ponownym uŜyciem.
P363
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem.
· Przechowywanie:
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P405
Przechowywać pod zamknięciem.
· Usuwanie:
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
międzynarodowymi.

3 Skład/informacja o składnikach
· Charakterystyka chemiczna:
· Nazwa wg nr CAS
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues
· Numer(y) identyfikacyjny(e) n.v.t.

4 Pierwsza pomoc
· Wskazówki ogólne:
Symptomy zatrucia mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbędna conajmniej
przez 48 godzin po wypadku.
· Po wdychaniu:
Dostarczyć obficie świeŜe powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza.
W przypadku utraty przytomności ułoŜenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
· Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
· Po styczności z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieŜącą wodą. W przypadku utrzymującej się dolegliwości
zasięgnąć porady lekarza.
· Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.

5 Postępowanie w przypadku poŜaru
· Przydatne środki gaśnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
(ciąg dalszy na stronie 3)
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· Specjalne wyposaŜenie ochronne: ZałoŜyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.

6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
· Środki ostroŜności dostosowane do danej osoby: Nie konieczne.
· Środki ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
· Metoda oczyszczania/ wchłaniania:
Zebrać za pomocą materiału wiąŜącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiąŜący kwasy, materiał
wiąŜący uniwersalny, trociny).
Materiał skaŜony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

7 Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie
· Postępowanie z preparatem:
· Wskazówki dla bezpiecznego uŜytkowania:
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikać rozpylania.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
· Magazynowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.

8 Kontrola naraŜenia i środki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zaleŜnymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.
· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
· Osobiste wyposaŜenie ochronne:
· Ogólne środki ochrony i higieny:
Trzymać z dala od środków spoŜywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzieŜ natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.
· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciąŜenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dłuŜszej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezaleŜne od
powietrza otoczenia.
· Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /
substancji / preparatu.
Z powodu braku badań nie moŜna podać Ŝadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do ochrony
przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i
degradacji.
· Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zaleŜy tylko od materiału, lecz takŜe od innych cech jakościowych i zmienia
się od producenta do producenta.
(ciąg dalszy na stronie 4)
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· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic naleŜy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
· Ochrona oczu:
Okulary ochronne szczelnie zamknięte

9 Właściwości fizyczne i chemiczne
· Ogólne dane
Forma:
Kolor:
Zapach:

Płynny
Bezbarwny
Charakterystyczny

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: 41°C
190°C
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
· Punkt zapłonu:

111°C

· Temperatura palenia się:

400°C

· Niebezpieczeństwo wybuchu:

Produkt nie jest grozi wybuchem.

· Ciśnienie pary w 25°C:

0,0002 hPa

· Gęstość w 20°C:

1,24 g/cm3

· Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Nie lub mało mieszalny.
Woda:
0,0 %
rozpuszczalniki organiczne:
· Zawartość ciał stałych:

100,0 %

10 Stabilność i reaktywność
· Rozkład termiczny/ warunki których naleŜy unikać: Brak rozkładu przy uŜyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· Reakcje niebezpieczne Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

11 Informacje toksykologiczne
· Ostra toksyczność:
· Pierwotne działanie draŜniące: Działanie Gatunek Metoda:
· na skórze: PodraŜnia skórę i śluzówkę.
· w oku: Działanie draŜniące.
· Uczulanie:
MoŜliwe uczulenie przez wdychanie.
MoŜliwe uczulenie przez styczność ze skórą.
· Działanie uczulające
MoŜe powodować uczulenie w następstwie naraŜenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)
Rakotw. Kat. 3
PL

(ciąg dalszy na stronie 5)

DR

strona: 5/6
KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNGO PREPARATU CHEMICZNEGO

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 29.09.2009

Aktualizacja: 29.09.2009

Nazwa handlowa: EnergyGuard DCC SF PART B
(ciąg dalszy od strony 4)

12 Informacje ekologiczne
· Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w duŜych ilościach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bądź do kanalizacji.

13 Postępowanie z odpadami
· Produkt:
· Zalecenie:
Nie moŜe podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14 Informacje o transporcie
· Transport lądowy ADR/RID i GGVS/GGVE (międzynarodowe/krajowe):
· Klasa ADR/RID- GGVS/E: · Transport morski IMDG/GGVSee:
· Klasa IMDG/GGVSee:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie
· Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:
· Klasa ICAO/IATA:
· UN "Model Regulation": -

15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
· Oznaczenia według wytycznych EWG:
Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarządzenia o substancjach szkodliwych.Ustawa z
dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz.84 z późniejszymi
zmianami ), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005 w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.Nr 201, poz. 1674 z 2005).- Ustawa z dnia
17.10.2003 o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 189,
poz. 1852 z 2003) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.
nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami.- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171)
z późniejszymi zmianami z dn. 14 grudnia 2004 (Dz. U. nr 2/2005, poz. 8).- Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 28 września 2005 r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i
oznakowaniem (Dz. U. nr 201, poz. 1674),- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r w
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji preparatów chemicznych (Dz.U. nr 171, poz. 1666) z
późniejszymi zmianami.- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych ,
niebezpiecznych , preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173 poz. 1679) z późniejszymi zmianami.- Ustawa z
dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 148 poz. 974) oraz
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55, poz. 251, z 1995
r. Nr 95, poz. 471 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770).- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr
80, poz. 725), - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami).
(ciąg dalszy na stronie 6)
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· Litera w oznaczeniu i określenie niebezpieczeństwa produktu:
Rakotw. Kat. 3
Xn Produkt szkodliwy
· Zestawy R:
20
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
36/37/38 Działa draŜniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
40
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
42/43
MoŜe powodować uczulenie w następstwie naraŜenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
48/20
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powaŜne zagroŜenie zdrowia w następstwie
długotrwałego naraŜenia.
· Zestawy S:
1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
23
Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).
36/37 Nosić odpowiednią odzieŜochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
45
W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeŜeli to moŜliwe,
pokaŜetykietę.
· Szczególne oznaczenia określonych preparatów:
Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
· Wydział sporządzający wykaz danych: Product Safety Department
· Partner dla kontaktów: Tel: (+31)-20-679-10-27
· Skróty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Rčglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
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