
KARTA CHARAKTERYSTYKI
PRIV PESF

Strona: 1

Data opracowania: 11/04/2012

Aktualizacja: 10/05/2019

Nr weryfikacji: 4

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: PRIV PESF

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie produktu: kotwienie chemiczne

1.3. Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: PRIVLAB sp. z o.o.

ul. Jarzebinowa 24

55-080 Katy Wroclawskie

Tel.: +48 505 247 072

Email: biuro@privlab.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: http://reach.gov.pl - Telephone: +48 42 2538 424 / +48 42 2538 427

112 ( y telefon alarmowy), 998 (stra? po?arna)

Sekcja 2: Identyfikacja zagro e

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317

Dzia ania niepo dane: Mo e powodowa  reakcj alergiczn sk ry. Dzia a dra ni co na oczy.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania:

Rodzaj zagrozenia: H317: Mo e powodowa  reakcj alergiczn sk ry.

H319: Dzia a dra ni co na oczy.

Piktogramy: GHS07: Wykrzyknik

Has a ostrzegawcze: Uwaga

rodki ostrozno ci: P261: Unika wdychania py u/dymu/gazu/mg y/par/rozpylonej.

P264: Dok adnie umy sk re po u yciu.

P280: Stosowa  r kawice ochronne/odzie ochronn /ochron oczu/ochron  twarzy.

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SK : Umy du ilo ci wody z

[c.d.]
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myd em.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostro nie p uka wod

przez kilka minut. Wyj soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je atwo usun . Nadal

p uka .

P333+P313: W przypadku wyst pienia podra nienia sk ry lub wysypki: Zasi gn

porady/zg osi si pod opiek lekarza.

Sk adniki: VINYL TOLUENE; DIBENZOYL PEROXIDE

2.3. Inne zagro enia

Inne zagro enia: Nie dotyczy.

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwa ej, ulegaj cej bioakumulacji i toksycznej

(tzw. substancja PBT/vPvB).

Sekcja 3: Sk ad/informacja o sk adnikach

3.2. Mieszaniny

* Sk adniki niebezpieczne:

VINYL TOLUENE - REACH No. 01-21196222074-50-0000

EINECS CAS PBT / WEL Klasyfikacja (CLP) Procento
wa

246-562-2 25013-15-4   - Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304;
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226;
Skin Irrit. 2: H315

3-10%

DIBENZOYL PEROXIDE - REACH No. 01-2119511472-50-XXXX

202-327-6 94-36-0   - Skin Sens. 1: H317; Org. Perox. B: 
H241; Eye Irrit. 2: H319

1-3%

Sekcja 4: rodki pierwszej pomocy

4.1. Opis r w pierwszej pomocy

Kontakt ze Zdj natychmiast zanieczyszczon odzie i obuwie, chyba e s przyklejone do sk ry.

Natychmiast zmy du ilo ci wody z myd em.

Zanieczyszczenie oka P uka oko pod bie c wod przez 15 minut. Skonsultowa si z lekarzem.

Spo ycie: Przemy jam ustn wod . Skonsultowa si z lekarzem.

Wdychanie: Wynie poszkodowanego z zagro onego miejsca dbaj c przy tym o w asne

bezpiecze stwo. Skonsultowa si z lekarzem.

4.2. Najwa niejsze ostre i nione objawy oraz skutki nara enia

Kontakt ze W miejscu zetkni cia mo e wyst pi podra nienie i zaczerwienienie.

Zanieczyszczenie oka Mo e wyst pi podra nienie i zaczerwienienie. Mo e wyst pi silne zawienie oczu.

Spo ycie: Mo e wyst pi podra nienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gard a.

Wdychanie: Mo e wyst pi podra nienie gard a z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. Nara enie

mo e spowodowa kaszel lub rz enie.

[c.d.]
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Dzia anie nione: Po kr tkotrwa ym kontakcie z substancj mo na spodziewa si natychmiastowego

dzia ania.

4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szcz lnego post powania z poszkodowanym

Post p. natychmiast./szcz lne: Na terenie plac wki powinien by dost pny sprz t do k pieli ocznej.

Sekcja 5: Post powanie w przypadku po aru

5.1. rodki ga nicze

rodki ga nicze: Do gaszenia ognia w s siedztwie nale y zastosowa odpowiednie rodki ga nicze.

5.2. Szcz lne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin

Zagro . w przyp. nara .: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy.

5.3. Informacje dla stra y po arnej

Informacje dla stra y po arnej: Zastosowa niezale ny aparat oddechowy. W celu zapobie enia zetkni ciu ze sk i

dostaniem do oczu nale y nosi odzie ochronn .

Sekcja 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska

6.1. Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

r. ostro n. wzgledem ludzi: Informacje odno nie ochrony osobistej podano w punkcie 8 karty bezpiecze stwa. Na

zewn trz - nie podchodzi z wiatrem. Na zewn trz- ustawi inne osoby pod wiatr i z dala

od miejsca zagro enia. Oznaczy ska one miejsce odpowiednimi znakami i

uniemo liwi dost p osobom postronnym. Nie powodowa wzniecania kurzu.

6.2. rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska

r. ostro n. wzgl. rod.: Nie wylewa do kanalizacji lub do rzeki.

6.3. Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s u ce do usuwania ska enia

Procedury usuwania: Przenie do zamykanego, opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji

odpowiedni metod .

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 8 karty bezpiecze stwa.

Sekcja 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania

Wymagania przy manipul.: Unika bezpo redniego kontaktu z dan substancj . Zapewni odpowiednie

przewietrzanie danego obszaru. Nie manipulowa w przestrzeni zamkni tej. Unika

tworzenia si lub rozprzestrzeniania py w w powietrzu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci

Warunki magazynowania: Przechowywa w ch odnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywa pojemnik

szczelnie zamkni ty.

Odpowiednie opakowanie: Mo e by przechowywany wy cznie w oryginalnym opakowaniu.

[c.d.]
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7.3. Szcz lne zastosowanie(-a) ko cowe

Zastosowanie ko cowe: Budownictwo i roboty budowlane (SU19).

Sekcja 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ce kontroli

Dopuszcz. st . w miejsc. zamiesz. Brak danych.

DNEL/PNEC

Sk adniki niebezpieczne:

VINYL TOLUENE

Typu Nara enia Wynik Ludno ci Dzia anie

DNEL Inhalacyjne 5.83 mg/m Pracownicy uk adowej

DNEL Inhalacyjne 1.04 mg/m Konsumenc uk adowej

PNEC Woda s odka 3.2 g//l   -   -

PNEC Osady s odkowodne 0.245 mg/kg   -   -

PNEC Woda morska 0.32 g//l   -   -

PNEC Osady morskie 0.025 mg/kg   -   -

PNEC Mikroorganizmy podczas
oczyszczania ciek

17.0 mg/l   -   -

PNEC Gleba (rolna) 47.1 g//l   -   -

DIBENZOYL PEROXIDE

Typu Nara enia Wynik Ludno ci Dzia anie

DNEL Inhalacyjne (powtarzanego
nara enia)

39 mg/m Pracownicy uk adowej

DNEL Sk ra (powtarzanego nara enia) 13.3 mg/kg bw/day Pracownicy uk adowej

DNEL Sk ra 34 g/cm Pracownicy Miejscowymi

DNEL Pokarmowa (powtarzanego
nara enia)

2 mg/kg bw/day O u ludno ci uk adowej

8.2. Kontrola nara enia

rodki techniczne: Zapewni odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. Zapewni wszystkie rodki

techniczne wymienione w punkcie 7 karty bezpiecze stwa.

Ochrona dr oddechowych: ochrona dr oddechowych jest wymagana w niedostatecznie wentylowanych

miejscach. Filtr dla gaz w i par, typ A, pary organiczne (EN141).

Ochrona r k: R kawice ochronne. Nosic rekawice dow  rozpuszczalnik. R kawice z gumy nitrylowej.

R kawice gumowe. Zalecana grubosc materialu> 0,5 mm Czas przebicia materialu

rekawic > 8 godzin. Materia , z kt rego wykonane s  r kawice musi by

nieprzepuszczainy i odporny na dzia anie produktu. Wyboru Materia u nale y dokona

przy uwzgl dnieniu czas w prebicia, szybk ci przenikania l degradacjl.

[c.d.]
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Ochrona oczu: Okulary ochronne. Przygotowa przemywacz do oczu.

Ochrona ry: Odzie ochronna.

rodowiskowe: Zapewni wszystkie rodki techniczne wymienione w punkcie 7 karty bezpiecze stwa.

Sekcja 9: W a ciwo ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych w a ciwo ci fizycznych i chemicznych

Stan: Pasta

Kolor: ne

Zapach: S odki

Rozpuszczalno w wodzie: Nierozpuszczalny

Lepko : Bardzo lepki

G sto wzgl dna: 1.69 VOC g/l: 3.6

9.2. Inne informacje

Inne informacje: Stale zawieszenie - sklasyfikowane jako niepalne Accor ding do wynik w metody

badania N.1 testy na substancje stale latwopalne.

Sekcja 10: Stabilno  i reaktywno

10.1. Reaktywno

Reaktywno : Substancja jest stabilna, je li przestrzegane s zalecane warunki transportu lub

przechowywania.

10.2. Stabilno chemiczna

Stabilno chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajd w normalnych warunkach transportu lub

przechowywania. Rozk ad substancji mo e nast pi w przypadku kontaktu z

nast puj cymi materia ami lub w poni szych warunkach.

10.4. Warunki, kt rych nale y unika

Nale y unika : Ciep o.

10.5. Materia y niezgodne

Unika nast p. materia .: Silne utleniacze. Mocne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozk adu

Niebezp. prod. rozk adu: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ce skut w toksykologicznych

[c.d.]
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Sk adniki niebezpieczne:

VINYL TOLUENE

DERMAL RBT LD50 4490 mg/kg

DUST/MIST RAT 4H LC50 3535 ppmV

ORAL RAT LD50 3680 mg/kg

DIBENZOYL PEROXIDE

ORL RAT LD50 2000 mg/kg

VAPOURS RAT LD50 24.3 mg/kg

Istotne zagro enia zwi zane z substancj :

Zagro enie Droga kontaktu Podstawa

Powa ne uszkodzenie
oczu/dzia anie dra ni ce na oczy

OPT Substancja niebezpieczna: oszacowano

Dzia anie uczulaj ce na drogi
oddechowe lub sk

DRM Substancja niebezpieczna: oszacowano

Objawy / drogi kontaktu

Kontakt ze W miejscu zetkni cia mo e wyst pi podra nienie i zaczerwienienie.

Zanieczyszczenie oka Mo e wyst pi podra nienie i zaczerwienienie. Mo e wyst pi silne zawienie oczu.

Spo ycie: Mo e wyst pi podra nienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gard a.

Wdychanie: Mo e wyst pi podra nienie gard a z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. Nara enie

mo e spowodowa kaszel lub rz enie.

Dzia anie nione: Po kr tkotrwa ym kontakcie z substancj mo na spodziewa si natychmiastowego

dzia ania.

Inne informacje: Nie dotyczy.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno

* Ekotoksyczno

Gatunek Badanie Wynik Jednostki miar

ALGAE 72H ErC50 >60 mg/l

Daphnia magna 48H EC50 >11 mg/l

FISH 48H EC50 >7 mg/l

FISH 96H LC50 >100 mg/l

[c.d.]
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Sk adniki niebezpieczne:

DIBENZOYL PEROXIDE

ALGAE 72H ErC50 0.0711 mg/l

Daphnia magna 48H EC50 0.110 mg/l

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 0.0602 mg/l

12.2. Trwa o  i zdolno do rozk adu

Trwa o  i zdolno degradacji: Ulega biodegradacji.

12.3. Zdolno do bioakumulacji

Zdolno bioakumulacji: Brak zdolno ci bioakumulacji.

12.4. Mobilno w glebie

Ruchliwo : Nierozpuszczalny w wodzie.

12.5. Wyniki oceny w a ciwo ci PBT i vPvB

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwa ej, ulegaj cej bioakumulacji i toksycznej

(tzw. substancja PBT/vPvB).

12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania

Inne niekorzystne dzia ania: Nieznaczna ekotoksyczno .

Sekcja 13: Post powanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania

Operacje likwidacji (usuwania) Przenie do odpowiedniego pojemnika i zorganizowa r przez specjalistyczn

firm usuwania w.

Numer kodowy odpadu: 08 04 12

Likwidacja opakowania: Sk adowanie na zarejestrowanym wysypisku lub inna metoda przewidziana dla

w toksycznych lub niebezpiecznych.

Uwaga: Zwraca si uwag  u ytkownik w na mo liwo istnienia regionalnych lub krajowych

przepis w dotycz cych likwidacji w.

Sekcja 14: Informacje dotycz ce transportu

Klasa transportu: Produkt nie podlega klasyfikacji ze wzgl du na transport.

Sekcja 15: Informacje dotycz ce przepis w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne

Szcz lne przepisy: Nie dotyczy.

15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego

Ocena bezpiecze stwa chem: Ocena bezpiecze stwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie zosta a

przeprowadzona przez dostawc .

[c.d.]
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Sekcja 16: Inne informacje

Inne informacje

Inne informacje: Karta bezpieczenstwa produktu zgodnie z dyrektyw  Unii Europejskiej 2015/830.

* oznacza fragment karty charakterystyki bezpiecze stwa, kt ry uleg zmianie od ostatniej

wersji.

Zawartosci tlenu aktywnego skladnika katalizatora 0,99%

MAL Code: 1-5

Wyra . dot. zagro en z s.2 / 3: H226: atwopalna ciecz i pary.

H241: Ogrzanie mo e spowodowa po ar lub wybuch.

H304: Po kni cie i dostanie si przez drogi oddechowe mo e grozi mierci .

H315: Dzia a dra ni co na sk .

H317: Mo e powodowa  reakcj alergiczn sk ry.

H319: Dzia a dra ni co na oczy.

H332: Dzia a szkodliwie w nast pstwie wdychania.

Oswiadcz. prawne: S dzimy, e powy sze informacje s poprawne, lecz nie oznacza to e s kompletne.

Powinny by zatem traktowane wy cznie jako wskaz wki. Niniejsza firma nie mo e

ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynik e z manipulowania lub kontaktu z

powy szym produktem.

[ostatnia strona]


