
 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z 91/155/EEC

 Data druku:  08.05.07 Data ostatniego opracowania: 01.07.04 Strona: 1/5

 1.  Identyfikacja substancji/ przygotowanie i zastosowanie

 DaneDaneDane dotyczące produktu dotyczące produktu dotyczące produktu REMSREMSREMS SANITOL SANITOL SANITOL

 929809298092980

 Zalecane zastosowanie:

 Ciecz chłodząco-smarująca mieszalna z woda

 Informacje dotyczące producenta / Dostawca

 ZellerZellerZeller + Gmelin GmbH & Co. KG + Gmelin GmbH & Co. KG + Gmelin GmbH & Co. KG

 Schloßstr.Schloßstr.Schloßstr. 20 20 20

 D-73054D-73054D-73054 Eislingen/Fils Eislingen/Fils Eislingen/Fils

 Telefon:Telefon:Telefon: +49(0)7161/802-0+49(0)7161/802-0+49(0)7161/802-0 Telefax:Telefax:Telefax: +49(0)7161/802-599 +49(0)7161/802-599 +49(0)7161/802-599

 InformacjaInformacjaInformacja w razie wypadku: w razie wypadku: w razie wypadku: +49(0)7161/802-400+49(0)7161/802-400+49(0)7161/802-400

 DziałDziałDział udzielający informacji/telefon: Produktsicherheit (Dział d/s udzielający informacji/telefon: Produktsicherheit (Dział d/s udzielający informacji/telefon: Produktsicherheit (Dział d/s

 BezpieczeństwaBezpieczeństwaBezpieczeństwa Produktów): Produktów): Produktów): +49(0)7161/802-297+49(0)7161/802-297+49(0)7161/802-297

  

 2.  Skład/ informacja o składnikach

 DziałDziałDział udzelający informacji udzelający informacji udzelający informacji

 Preparat zawierający glikol z substancjami czynnymi typowymi dla

 produktu.

 Zawartość substancji niebezpiecznych:

 Nr.EINECSNr.EINECSNr.EINECS   Nazwa   Nazwa   Nazwa SymbolSymbolSymbol literowy  Zawartość % literowy  Zawartość % literowy  Zawartość %

 Nr.CASNr.CASNr.CAS ZdaniaZdaniaZdania R R R

 203-473-3   etano-1,2-diol

 107-21-1 22 Xn 10  -  30

 200-578-6   alkohol etylowy, etanol

 64-17-5 11 F 5  -  10

 Dodatkowe uwagi:

 Informacje dodatkowe:

 Zdania R w pełnej treści zamieszczone są w rozdziale 16

 ____________________________________________________________________________

 3.  Możliwości narażenia

 OznaczenieOznaczenieOznaczenie niebezpieczeD stwa: niebezpieczeD stwa: niebezpieczeD stwa:

 n.a.n.a.n.a.

 SpecjalneSpecjalneSpecjalne odnośniki dotyczące zagrożenia dla człowieka i środowiska odnośniki dotyczące zagrożenia dla człowieka i środowiska odnośniki dotyczące zagrożenia dla człowieka i środowiska

 naturalnegonaturalnegonaturalnego:

 10 Produkt łatwopalny.

  

 4.  Pierwsza pomoc

 InformacjeInformacjeInformacje ogólne ogólne ogólne

 Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież i usunąć ją.

 DrogąDrogąDrogą oddechowa oddechowa oddechowa

 Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój.

 KontaktKontaktKontakt ze skórą ze skórą ze skórą

 W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast przemyć wodą z mydłem.

 KontaktKontaktKontakt z oczami z oczami z oczami

 W przypadku kontaktu z oczami, płukać dokładnie i obficie wodą lub

 Błynem do przemywania oczu.

 W przypadku podrażnienia, skonsultować się z okulistą.
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 DrogąDrogąDrogą pokarmowa pokarmowa pokarmowa

 Nie wywoływać wymiotów.

 Przepłukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia.

 Wezwac natychmiast pomoc lekarska.

  

 5.  Przepisy ochrony przeciwpożarowej

 StosownyStosownyStosowny środek gaszący środek gaszący środek gaszący

 Piana

 Proszek.

 Ditlenek wegla.

 ZZZ rodki gaśnicze, których ze względów bezpieczeD stwa nie można rodki gaśnicze, których ze względów bezpieczeD stwa nie można rodki gaśnicze, których ze względów bezpieczeD stwa nie można

 zastosowaćzastosowaćzastosować

 Zwarty strumieD  wodny.

 SzczególneSzczególneSzczególne zagrożenie wynika z samej substancji lub preparatu, ich zagrożenie wynika z samej substancji lub preparatu, ich zagrożenie wynika z samej substancji lub preparatu, ich

 produktówproduktówproduktów spalania lub uwalniających się gazów spalania lub uwalniających się gazów spalania lub uwalniających się gazów

 W przypadku pożaru mogą uwalniać się następujące produkty spalania:

 Tlenek węgla (CO).

 Ditlenek węgla (CO2).

 W przypadku rozprzestrzeniania się ognia, istnieje możliwość

 wydzielania niebezpiecznych Gazów.

 NOx

 SpecjalnySpecjalnySpecjalny sprzęt ochronny dla strażaków sprzęt ochronny dla strażaków sprzęt ochronny dla strażaków

 Nie wdychać wybuchowych i/ lub palnych Gazów.

 Nosić półmaski chroniące układ oddechowy.

 DodatkoweDodatkoweDodatkowe informacje informacje informacje

 W razie awarii ochłodzić pojemniki strumieniem wody.

  

 6.  Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

 ZZZ rodki ochrony osobistej rodki ochrony osobistej rodki ochrony osobistej

 Nosić odzież ochronną.

 Zapewnić właściwą wentylację.

 Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia.

 W przypadku narażenia na pary/pył/aerozol używać aparatów oddechowych.

 ZZZ rodki ochrony środowiska rodki ochrony środowiska rodki ochrony środowiska

 Nie wypuszczać do ścieków/ wód powierzchniowych/ gruntowych.

 MetodyMetodyMetody oczyszczania/ wchłaniania oczyszczania/ wchłaniania oczyszczania/ wchłaniania

 Zastosować materiał absorbujący (np. piasek, ziemię okrzemkową,

 uniwersalny środek wiążący).

 Usunąć zaabsorbowany materiał zgodnie z przepisami

  

 7.  Obchodzenie i magazynowanie

 PostępowaniePostępowaniePostępowanie z preparatem. z preparatem. z preparatem.

 WskazówkiWskazówkiWskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania dotyczące bezpiecznego użytkowania dotyczące bezpiecznego użytkowania

 NosićNosićNosić odzież ochronną odzież ochronną odzież ochronną.

 Pojemniki otwierać i obchodzić się z nimi ostrożnie.

 Unikać tworzenia się aerozoli.

 Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 WskazówkiWskazówkiWskazówki dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i eksplozją dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i eksplozją dotyczące zabezpieczenia przed pożarem i eksplozją

 Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

 Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu.

 Zabezpieczyć przeciwko powstaniu naboju elektrostatycznego

 Zapewnić dobrą wentylację nawet na najniższych poziomach (pary są

 ę|ższe od powietrza).

 Ryzyko wybuchu, jeżeli płyn dostanie się do kanalizacji.

 W razie niebezpieczeD stwa pojemniki chłodzić wodą.

 W pustych pojemnikach może tworzyć się mieszanina zapalna .
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 magazynowaniemagazynowaniemagazynowanie

 Wymagania dla magazynów i pojemników

 Chronić przed zamrożeniem.

 Chronić przed ogrzaniem i bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

 Przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu.

 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

 Przechowywać w oddzielnym pomieszczeniu.

  

 8.  Wartości dopuszczalnych stężeD  i środki ochrony indywidualnej dla  

 pracowników

 DodatkoweDodatkoweDodatkowe uwagi przy projektowaniu systemu technicznego uwagi przy projektowaniu systemu technicznego uwagi przy projektowaniu systemu technicznego

 Patrz rozdział 7; nie są konieczne środki nadzwyczajne

 Składniki o wartościach granicznych, nad którymi konieczny jest dozór

 na miejscu pracy

 Nr. EINECS   Nazwa Rodzaj  Wartość  Jednostka

 203-473-3   etano-1,2-diol 40 20 ppm

 200-578-6   alkohol etylowy, etanol 1000 ppm

 OsobisteOsobisteOsobiste środki ochronne środki ochronne środki ochronne

 OchronaOchronaOchrona dróg oddechowych dróg oddechowych dróg oddechowych

 Sprzęt ochrony układu oddechowego stosować w przypadku powstania

 aerozolu i mgły.

 Jeżeli wentylacja jest niedostateczna, stosować aparaty zabezpieczające

 układ oddechowy.

 OchronaOchronaOchrona rąk rąk rąk

 Zalecenie: Nieprzepuszczalne rękawice ochronne z nitrylu na podstawie

 normy EN 374, przy grubości warstwy materiału 0,4 mm czas przenikania

 wynosi powyżej 480 minut.

 OchronaOchronaOchrona oczu oczu oczu

 Okulary ochronne z bocznymi osłonami ochronnymi.

 OgólneOgólneOgólne zasady ochrony. zasady ochrony. zasady ochrony.

 Nie wdychać Gazów/ mgieł/ aerozoli

 Unikać kontaktu z oczami i skórą.

 Na stanowisku pracy jest zabronione jedzenie posiłków, picie, palenie

 papierosów oraz przyjmowanie lekarstw.

 Nie przechowywać razem z żywnością i napojami.

 Myć ręce przed przerwą i po pracy.

  

 9.  Właściwości fizyczne i chemiczne

 StanStanStan skupienia skupienia skupienia ciekły

 KolorKolorKolor czerwony

 ZapachZapachZapach typowy

 Wartość  Jednostka   Metoda  

 punktpunktpunkt zapłonu zapłonu zapłonu >  35 °C DIN 51755

 LepkośćLepkośćLepkość 20 °C 32   mm˛/s DIN 51562

 GęstośćGęstośćGęstość: 15 °C 1.05 g/cm3 DIN 51757

 DolnaDolnaDolna granica wybuchowości granica wybuchowości granica wybuchowości: n.a. Vol.%

 GórnaGórnaGórna granica wybuchowości: granica wybuchowości: granica wybuchowości: n.a. Vol.%

 RozpuszczalnoszRozpuszczalnoszRozpuszczalnosz w woda / metoda. w woda / metoda. w woda / metoda. mieszalny

 TemperaturaTemperaturaTemperatura krzepnięcia. krzepnięcia. krzepnięcia. nie dotyczy°C

 TemperaturaTemperaturaTemperatura wrzenia wrzenia wrzenia: n.b. °C

 GęstośćGęstośćGęstość sypowa: sypowa: sypowa: n.a. kg/m3

 PięciePięciePięcie par par par: 20 °C n.a. mbar

 wartośćwartośćwartość pH pH pH: 20 °C 8.1 DIN 51369 (100g/l)

 ----------------------------------------------------------------------------
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 10. Stabilność i reaktywność

 SubstancjeSubstancjeSubstancje nieodpowiednie nieodpowiednie nieodpowiednie

 Reaguje z silnymi czynnikami utleniającymi.

 NiebezpieczneNiebezpieczneNiebezpieczne rozkładające się produkty rozkładające się produkty rozkładające się produkty

 Palne gazy/ mgły.

 Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

 Nie znane są niebezpieczne reakcje przy magazynowaniu i usuwaniu

 zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.

  

 11. Informacja toksykologiczna

 UwagiUwagiUwagi ogólne. ogólne. ogólne.

 Dane toksykologiczne są niedostępne.

 DoswiadczenieDoswiadczenieDoswiadczenie w praktyce w praktyce w praktyce

 Podczas obchodzenia się z opisywanym produktem nie występuje żadne

 zagrożenie dla zdrowia personelu, pod warunkiem przestrzegania

 ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy i higieny obowiązujących w

 zakładach przemysłowych.

  

 12. Dane ekologiczne

 Nie wypuszczać do ścieków/ wód powierzchniowych/ gruntowych.

 Preparat został oceniony konwencjonalną metodą wg wytycznej

 przyrządzania (1999/45/EG) i nie został sklasyfikowany jako szkodliwy

 dla środowiska.

  

 13. Rozporządzenia dotyczące usuwania niebezpiecznych odpadów

 ProduktProduktProdukt

 KodKodKod zanieczyszczeD  nr zanieczyszczeD  nr zanieczyszczeD  nr

 120110 syntetyczne oleje z obróbki metali

 Podany(e) numer(y) odpadów wg Europejskiego Katalogu Odpadów (EAK) są

 zalecane. Ostateczna decyzja musi być podjęta w uzgodnieniu z

 Regionalym Urzędem dla Unieszkodliwiania Odpadów.

 ZanieczyszczonychZanieczyszczonychZanieczyszczonych opakowaD opakowaD opakowaD

 Nie skażone opakowanie można zwrócić do obiegu.

 Opakowania, których nie można wyszyścić, konieczne jest unieszkodliwić

 po uzyskaniu zgody od Regionalnego Urzędu dla Unieszkodliwiania

  

 14. Informacje dotyczące transportu

 TransportTransportTransport lądowy ADR/RID lądowy ADR/RID lądowy ADR/RID

 Klasa :  3

 Kartoteka bezpieczeństwa   :  3

 Numeru UN :  1993

 Oznaczenie towaru :  MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O.

 Ethanol

 PG :  III

 Numer zagrożenia :  30

 TransportTransportTransport morski IMDG/GGVSee morski IMDG/GGVSee morski IMDG/GGVSee

 Klasa :  3

 EmS :  F-E, S-E

 Numeru UN :  1993

 Prawidłowa nazwa techniczna:  FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

 Ethanol

 PG :  III

 MARINE POLLUTANT :

 TransportTransportTransport lotniczy ICAO/IATA lotniczy ICAO/IATA lotniczy ICAO/IATA

 Klasa :  3
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 Numeru UN :  1993

 Prawidłowa nazwa techniczna:  Flammable liquid, n.o.s.

 Ethanol

 PG :  III

 DodatkoweDodatkoweDodatkowe informacje informacje informacje

 ____________________________________________________________________________

 15. Informacje o przepisach

 OznakowanieOznakowanieOznakowanie zgodne z dyrektywami EC zgodne z dyrektywami EC zgodne z dyrektywami EC

 Produkt sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z dyrektywami EC/

 n.a.

 R-zwrotyR-zwrotyR-zwroty:

 10 Produkt łatwopalny.

 S-zwrotyS-zwrotyS-zwroty:

 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 PrzepisyPrzepisyPrzepisy poszczególnych krajów poszczególnych krajów poszczególnych krajów

 Klasa skażenia wody/ źródło. 1

 1. Ustawa z dnia 11.01.2001 roku o substancjach i preparatach

 chemicznych (DZU nr 11 poz. 84, z późniejszymi zmianami)

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w

 sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i

 preparatu niebezpiecznego (DZU nr 140 poz. 1171, z późniejszymi

 zmianami)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w

 sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją

 i oznakowaniem (DZU nr 199 poz. 1948, z późniejszymi zmianami)

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w

 sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i

 preparatów chemicznych (DZU nr 171, poz. 1666, z późniejszymi

 zmianami)

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie

 oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów

 niebezpiecznych (DZU nr 173 poz. 1679, z późniejszymi zmianami).

 Ograniczenia zawodowe.

 Przestrzegać ograniczeD  w zatrudnianiu młodocianych.

 Przestrzegać ograniczeD  w zatrudnianiu kobiet karmiących i

  

 16. Inne informacje

 22 Działa szkodliwie po połknięciu.

 11 Produkt wysoce łatwopalny.

 Informacje podane w niniejszej karcie BHP opierają się na aktualnym

 stanie wiedzy i doświadczeń i powinny służyć do opisania produktów pod

 względem ewentualnych wymogów bezpieczeństwa. Dane te nie stanowią

 żadnego przyrzeczenia własności produktu.

 Prosimy uwzględnić również nasze "Informacje techniczne".

 Nasi pracownicy z działu obsługi klienta chętnie odpowiedzą na Państwa

 pytania z zakresu techniki zastosowania.

 Zmiany w stosunku do ostatniego opracowania w rozdziałach:

 1,2,3,8,12,16.

 ----------------------------------------------------------------------------

 n.a.: nie dotyczy

 n.b.: nie określono


