
Data aktualizacji: 05.01.2021 Wersja: 49 Data poprzedniego wydania: 20.07.2020

KARTA CHARAKTERYSTYKI
TidyPen2

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym przez Rozporządzenie (UE) 453/2010

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu TidyPen2

Numer produktu MCC-P02D, MCC-P02, MCC-PEN2

Identyfikacja wewnętrzna Prototype 7-100-7

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz  zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane Środek czyszczący. Tylko do użytku w instalacjach przemysłowych.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca MICROCARE EUROPE BVBA
VEKESTRAAT 29 B11
INDUSTRIEZONE  ’T SAS
1910 KAMPENHOUT, Belgium
Phone  +32.2.251.95.05
Fax      +32.2.400.96.39
EuroSales@microcare.com

Producent MICROCARE U.K. LTD
SEVEN HILLS BUSINESS CENTRE
SOUTH STREET, MORLEY
LEEDS, WEST YORKSHIRE, UK LS27 8AT
Tel:  +44 (0) 113 3609019
mcceurope@microcare.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy EU:  CHEMTREC  +(32)-28083237 CHEMTREC Poland (Warsaw) +(48)-223988029
+1 703-741-5970 (from anywhere in the world)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (WE 1272/2008)
Zagrożenia fizyczne Nie sklasyfikowany

Zagrożenia dla zdrowia Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304

Zagrożenia dla środowiska Aquatic Chronic 2 - H411

Zdrowie ludzi Dodatkowe informacje o zagrożeniu dla zdrowia - patrz Sekcja 11.

Fizykochemiczne Opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

2.2. Elementy oznakowania
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Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

            

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki
ostrożności

P261 Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje uzupełniające na
etykiecie.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
RCH001a Tylko do użytku w instalacjach przemysłowych.

Zawiera (R)-P-MENTA-1,8-DIEN   (d-LIMONENE)

Dodatkowe zwroty określające
środki ostrożności

P264 Dokładnie umyć zanieczyszczoną skórę po użyciu.
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz zalecenia medyczne na etykiecie).
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 Zebrać wyciek.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

2.3. Inne zagrożenia

Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Butan-1-ylo-3-hydroksybutanian; Butylo-3-hydroksymaślanu
(Butan-1-yl-3-hydroxybutanoate; butyl-3-hydroxybutyrate)

60-100%

Numer CAS: 53605-94-0 Numer rejestracji REACH: 02-
2120746220-67-0000

Klasyfikacja
Eye Irrit. 2 - H319
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(R)-P-MENTA-1,8-DIEN   (d-LIMONENE) 10-30%

Numer CAS: 5989-27-5 Numer WE: 227-813-5

Współczynnik M (toksyczność ostra) = 1 Współczynnik M (toksyczność
przewlekła) = 1

Klasyfikacja
Flam. Liq. 3 - H226
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Opis zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia podano w Sekcji 16.

Uwagi dotyczące składu Przedstawione dane są zgodne z najnowszymi Dyrektywami WE

Composition

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne Nie uważa się za szczególnie groźny, ze względu na stosowanie w niewielkich ilościach.
Natychmiast przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zasięgnąć porady medycznej
jeśli dyskomfort się utrzymuje.

Wdychanie Natychmiast przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku trudności z
oddychaniem, odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy przez podanie
tlenu. Zapewnić poszkodowanej osobie ciepło i spokój. Natychmiast wezwać pomoc
medyczną.

Połknięcie Nie wywoływać wymiotów. Dokładnie wypłukać usta wodą. Podać duże ilości wody do picia.
Nigdy nie podawać nic doustnie osobie nieprzytomnej. Skonsultuj się z lekarzem w celu
uzyskania specjalistycznej porady.

Kontakt ze skórą Umyć dokładnie skórę wodą z mydłem. Zasięgnąć porady medycznej jeśli dyskomfort się
utrzymuje.

Kontakt z oczami Usunąć szkła kontaktowe i otworzyć szeroko powieki. Kontynuować płukanie przez co
najmniej 15 minut. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady
medycznej jeśli dyskomfort się utrzymuje.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Informacje ogólne Nasilenie opisanych objawów będzie różnić się w zależności od stężenia i czasu narażenia.

Wdychanie Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Ból głowy. Podrażnienie nosa,
gardła i dróg oddechowych.

Połknięcie Spożycie dużych ilości może spowodować utratę przytomności. Może wywoływać nudności,
bóle i zawroty głowy oraz zatrucia.

Kontakt ze skórą Długotrwały lub powtarzany kontakt ze skórą może powodować podrażnienie,
zaczerwienienie i stan zapalny. Może powodować podrażnienie skóry/egzemę.

Kontakt z oczami Może powodować tymczasowe podrażnienie oczu. Działa drażniąco na oczy. Objawy
następujące po nadmiernej ekspozycji mogą być następujące: Zaczerwienienie. Ból.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
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Wskazówki dla lekarza Brak szczególnych zaleceń. W razie wątpliwości, niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze Produkt nie jest łatwopalny.

Nieodpowiednie środki
gaśnicze

Brak znanych zagrożeń.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Szczególne zagrożenia Z uwagi na wielkość opakowania ocenia się, że zagrożenie jest minimalne. Łatwopalna ciecz.

Niebezpieczne produkty
rozkładu

Wskutek rozkładu termicznego lub spalania mogą uwalniać się tlenki węgla i inne toksyczne
gazy oraz pary. Tlenki węgla.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Działania ochronne podczas
gaszenia pozaru

Opakowania znajdujące się blisko ognia powinny być usunięte lub chłodzone wodą. Używać
wody do chłodzenia pojemników narażonych na działanie ognia i do rozproszenia oparów.

Specjalny sprzęt ochronny dla
strażaków

Nosić aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza i odpowiednie ubranie ochronne.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osobiste środki ostrożności Z uwagi na wielkość opakowania ocenia się, że zagrożenie jest minimalne. W stosownych
przypadkach nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w tym rękawice, okulary ochronne/osłonę
twarzy, maskę oddechową, buty, odzież lub fartuch. Zapewnić odpowiednią wentylację.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w zakresie
ochrony środowiska

Unikać uwalniania do środowiska. Nie odprowadzać do ścieków, cieków wodnych lub do
ziemi. Usunąć rozlany materiał za pomocą piasku, ziemi lub innego odpowiedniego
niepalnego materiału.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody usuwania skażenia Z uwagi na wielkość opakowania ocenia się, że zagrożenie jest minimalne. W stosownych
przypadkach nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w tym rękawice, okulary ochronne/osłonę
twarzy, maskę oddechową, buty, odzież lub fartuch. Zapewnić odpowiednią wentylację.
Zaabsorbować wyciek piaskiem, ziemią lub innym niepalnym materiałem. Zebrać i umieścić w
odpowiednich pojemnikach na odpady i szczelnie zamknąć.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, patrz sekcja 8. Dodatkowe
informacje o zagrożeniu dla zdrowia - patrz Sekcja 11.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności podczas
stosowania

Przechowywać z dala od ciepła, iskier i otwartego ognia. Unikać rozlewania. Unikać
zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania oparów.
Stosować zatwierdzoną maskę oddechową, jeśli zanieczyszczenie powietrza przekracza
dopuszczalne poziomy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
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Środki ostrożności dotyczące
magazynowania

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, chłodnym i
dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać
z dala od ciepła, iskier i otwartego ognia. Chronić przed dziećmi.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Szczególne zastosowanie(-a)
końcowe

Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekcji 1.2.

Reference to other sections. Przechowywać z dala od materiałów niekompatybilnych (patrz Sekcja 10).

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Uwagi dotyczące skladnika WEL = Workplace Exposure Limits

8.2. Kontrola narażenia

Sprzęt ochronny

Stosowne techniczne środki
kontroli

Zapewnić stosowną wentylację ogólną i lokalną wyciągową.

Ochrona oczu/twarzy Okulary ochronne zgodne z zatwierdzoną normą powinny być noszone, jeśli ocena ryzyka
wskazuje, że kontakt z oczami jest możliwy. Okulary ochronne zgodne z zatwierdzoną normą
powinny być noszone, jeśli ocena ryzyka wskazuje, że kontakt z oczami jest możliwy. Jeśli
ocena nie wskazuje, że wyższy stopień ochrony jest wymagany, następujące środki ochrony
powinny być stosowane: Ściśle dopasowane okulary ochronne.

Ochrona rąk Nieprzepuszczalne rękawice chemoodporne zgodne z zatwierdzonymi standardami powinny
być noszone jeśli ocena ryzyka wskazuje, że kontakt ze skórą jest możliwy. Zaleca się, by
rękawice były wykonane z następującego materiału: Guma nitrylowa. Alkohol poliwinylowy
(PVA) Guma Viton (guma fluorowa). Należy zwrócić uwagę, że ciecz może przeniknąć przez
rękawice. Zaleca się częste zmiany.

Środki higieny Umyć się przed zakończeniem każdej zmiany, a także przed jedzeniem, paleniem i
skorzystaniem z toalety. Niezwłocznie zdjąć odzież, która została zanieczyszczona. Nie jeść i
nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Ochrona dróg oddechowych Brak szczególnych zaleceń. Ochrona dróg oddechowych musi być stosowana, jeśli
zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne stężenia.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd Przezroczysta ciecz.

Kolor Bezbarwny do jasnożółty.

Zapach Charakterystyczny. Pomarańczowy.

Próg zapachu Brak dostępnych informacji.

pH Niedostępne.

Temperatura
topnienia/krzepnięcia

Brak dostępnych informacji.
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Początkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

213°C/415°F

Temperatura zapłonu 70°C/158°F Tag Closed Cup - ASTM D56

Szybkość parowania Brak dostępnych informacji.

Współczynnik parowania Brak dostępnych informacji.

Górna/dolna granica palności
lub górna/dolna granica
wybuchowości

Brak dostępnych informacji.

Inne właściwości związane z
palnością

Par mogą się zapalić od iskry, gorącego powietrza lub niedopałka.

Prężność par Brak dostępnych informacji.

Gęstość par Brak dostępnych informacji.

Gęstość względna Brak dostępnych informacji.

Gęstość nasypowa Brak dostępnych informacji.

Rozpuszczalność Brak dostępnych informacji.

Współczynnik podziału Brak dostępnych informacji.

Temperatura samozapłonu Brak dostępnych informacji.

Temperatura rozkładu Brak dostępnych informacji.

Lepkość Brak dostępnych informacji.

Global Warming Potential
(GWP)

Surface tension

9.2. Inne informacje

Współczynnik załamania
światła

Brak dostępnych informacji.

Wielkość cząstek Nie dotyczy.

Masa molowa Brak dostępnych informacji.

Lotność Brak dostępnych informacji.

Stężenie nasycenia Brak dostępnych informacji.

Temperatura krytyczna Brak dostępnych informacji.

Lotne związki organiczne Produkt zawiera maksymalnie 95 g/l LZO.

Heat of vaporization (at boiling
point), cal/g (Btu/lb)

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Reaktywność Nieznane są żadne zagrożenia związane z reaktywnością tego produktu.

10.2. Stabilność chemiczna
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Stabilność Stabilny w normalnej temperaturze otoczenia.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania
niebezpiecznych reakcji

Nie polimeryzuje.

10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy
unikać

Unikać ciepła, ognia i innych źródeł zapłonu. Unikać kontaktu z następującymi materiałami:
Silne utleniacze Silne alkalia. Silne kwasy mineralne.

10.5. Materiały niezgodne

Materiały niezgodne Silne utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty
rozkładu

Ogień powoduje: Pary/gazy/dymy: Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje dotyczące skutków
toksykologicznych

Produkt ma niską toksyczność. Jedynie duże ilości mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie
ludzkie.

Inne skutki zdrowotne Brak dowodów na działanie rakotwórcze produktu.

Wdychnie Może powodować podrażnienie układu oddechowego. Pary mogą wywoływać bóle głowy,
zmęczenie, zawroty głowy i nudności. Długotrwałe wdychanie wysokich stężeń może
uszkodzić układ oddechowy.

Spożycie Może wywoływać złe samopoczucie w przypadku spożycia. Produkt ma niską toksyczność.
Jedynie duże ilości mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie.

Kontakt ze skórą Produkt ma działanie odtłuszczające dla skóry. Może powodować podrażnienie
skóry/egzemę.

Kontakt z oczami Działa drażniąco na oczy. Ciecz, aerozole i opary tego produktu są drażniące i mogą
powodować ból, rozdarcia, zaczerwienienie i opuchliznę, którym towarzyszy uczucie stinging i
/ lub uczucie jak drobny pył w oku.

Droga narażenia Kontakt ze skórą i/lub oczami Spożycie. Inhalacyjnie

Narządy docelowe Skóra Oczy Układ oddechowy, płuca

Objawy medyczne Podrażnienie skóry. Gaz lub opary w wysokich stężeniach mogą działać drażniąco na układ
oddechowy. Objawy następujące po nadmiernej ekspozycji mogą być następujące: Ból głowy.
Zmęczenie. Nudności, wymioty.

Informacje toksykologiczne o składnikach

Butan-1-ylo-3-hydroksybutanian; Butylo-3-hydroksymaślanu   (Butan-1-yl-3-hydroxybutanoate; butyl-3-
hydroxybutyrate)

Informacje dotyczące
skutków toksykologicznych

Brak dostępnych informacji.

Toksyczność ostra – droga pokarmowa

Toksyczność ostra droga
pokarmowa (LD₅₀ mg/kg)

5 000,0
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Gatunek Szczur

ATE droga pokarmowa
(mg/kg)

5 000,0

Toksyczność ostra – przez skórę

Toksyczność ostra przez
skórę (LD₅₀ mg/kg)

5 000,0

Gatunek Szczur

ATE przez skórę (mg/kg) 5 000,0

Działanie żrące/drażniące na skórę

Działanie żrące/drażniące
na skórę

Nie określono.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące
na oczy

Nie określono.

Działanie uczulające na drogi oddechowe

Działanie uczulające na
drogi oddechowe

Nie określono.

Działanie uczulające na skórę

Działanie uczulające na
skórę

Nie określono.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Działanie mutagenne - in
vitro

Brak dostępnych informacji.

Działanie mutagenne - in
vitro

Brak dostępnych informacji.

Rakotwórczość

Rakotwórczość wg IARC Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach równych lub większych
niż 0,1% jest nie jest sklasyfikowany przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub
potwierdzony czynnik rakotwórczy dla ludzi.

Rakotwórczość wg NTP Nie wymieniona.

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Działanie szkodliwe na
rozrodczość - płodność

Brak dostępnych informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

STOT - narażenie
jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie

STOT - wielokrotne
narażenie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją
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Zagrożenie spowodowane
aspiracją

W oparciu o strukturę chemiczną nie przewiduje się zagrożenia spowodowanego
aspiracją.

Wdychnie Brak znanych specyficznych objawów.

Spożycie Brak znanych specyficznych objawów.

Kontakt ze skórą Brak znanych specyficznych objawów.

Kontakt z oczami Powoduje podrażnienie oczu.

Ostre i przewlekle
zagrożenia dla zdrowia

Nie są znane konkretne zagrożenia dla zdrowia.

Droga narażenia Brak dostępnych danych.

Narządy docelowe Brak określonych narządów docelowych.

Objawy medyczne Brak znanych specyficznych objawów.

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN   (d-LIMONENE)

Toksyczność ostra – droga pokarmowa

Uwagi (droga pokarmowa
LD₅₀)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Toksyczność ostra – przez skórę

Uwagi (przez skórę LD₅₀) W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Toksyczność ostra – przez wdychanie

ATE przez wdychanie
(LC₅₀ pary mg/l)

1 000,0

Uwagi (przez wdychanie
LC₅₀)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

ATE przez wdychanie pary
mg/l)

1 000,0

Działanie żrące/drażniące na skórę

Wyniki badań na
zwierzętach

Drażniący.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Poważne uszkodzenie
oczu/działanie drażniące
na oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na drogi oddechowe

Działanie uczulające na
drogi oddechowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na skórę

Działanie uczulające na
skórę

Może powodować uczulenie lub reakcję alergiczną u osób wrażliwych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
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Działanie mutagenne - in
vitro

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość

Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość wg IARC IARC Grupa 3 Niemożliwe do zaklasyfikowania, jako rakotwórcze dla człowieka.

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Działanie szkodliwe na
rozrodczość - płodność

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie szkodliwe na
rozrodczość - rozwój

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

STOT - narażenie
jednorazowe

Niesklasyfikowany jako działający toksycznie na narządy docelowe przy narażeniu
jednorazowym.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie

STOT - wielokrotne
narażenie

Niesklasyfikowany jako działający toksycznie na narządy docelowe przy narażeniu
powtarzanym.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Zagrożenie spowodowane
aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Informacje ogólne Nasilenie opisanych objawów będzie różnić się w zależności od stężenia i czasu
narażenia.

Wdychnie Brak znanych specyficznych objawów.

Spożycie Może powodować uczulenia lub reakcje alergiczne i osób wrażliwych. Może
powodować podrażnienie.

Kontakt ze skórą Może powodować uczulenie lub reakcję alergiczną u osób wrażliwych.
Zaczerwienienie. Działa drażniąco na skórę.

Kontakt z oczami Brak znanych specyficznych objawów.

Droga narażenia Spożycie Inhalacyjnie Kontakt ze skórą i/lub oczami

Narządy docelowe Brak określonych narządów docelowych.

Postępowanie medyczne Choroby skóry i alergie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność Nie uważa się za szczególnie groźny, ze względu na stosowanie w niewielkich ilościach.

12.1. Toksyczność

Toksyczność Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Informacje ekologiczne o składnikach

Butan-1-ylo-3-hydroksybutanian; Butylo-3-hydroksymaślanu   (Butan-1-yl-3-hydroxybutanoate; butyl-3-
hydroxybutyrate)

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego
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Toksyczność ostra - ryby LC₅₀, 96 godzin(y): >100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)

Toksyczność ostra -
bezkręgowce wodne

EC₅₀, 48 godzin(y): >100 mg/l, Rozwielitka

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego

Toksyczność przewlekła -
wczesne stadium życia ryb

Niedostępne.

Krótkoterminowe badanie
toksyczności na
embrionach i stadiach
młodego narybku

Niedostępne.

Toksyczność przewlekłą -
bezkręgowce wodne

Niedostępne.

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN   (d-LIMONENE)

Toksyczność Aquatic Chronic 2 - H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

Współczynnik M
(toksyczność ostra)

1

Toksyczność ostra - ryby EC₅₀, 96 godzin(y): 0.69 mg/l, Pimephales promelas (Strzebla grubogłowa)

Toksyczność ostra -
bezkręgowce wodne

EC₅₀, 48 godzin(y): 0.42 mg/l, Rozwielitka

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego

NOEC 0.001 < NOEC ≤ 0.01

Zdolność do rozkładu Łatwo ulega rozkładowi

Współczynnik M
(toksyczność przewlekła)

1

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do
rozkładu

Produkt łatwo ulega biodegradacji.

Informacje ekologiczne o składnikach

Butan-1-ylo-3-hydroksybutanian; Butylo-3-hydroksymaślanu   (Butan-1-yl-3-hydroxybutanoate; butyl-3-
hydroxybutyrate)

Trwałość i zdolność do
rozkładu

Produkt łatwo ulega biodegradacji.

Biodegradacja - Rozpad 91: 28 dni

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN   (d-LIMONENE)

Trwałość i zdolność do
rozkładu

Zdolność produktu do rozkładu nie jest znana.
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Biodegradacja - Rozpad 92.7: 21 dni

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Zdolność do bioakumulacji Brak danych dotyczących bioakumulacji.

Współczynnik podziału Brak dostępnych informacji.

Informacje ekologiczne o składnikach

Butan-1-ylo-3-hydroksybutanian; Butylo-3-hydroksymaślanu   (Butan-1-yl-3-hydroxybutanoate; butyl-3-
hydroxybutyrate)

Zdolność do bioakumulacji Niedostępne.

Współczynnik podziału Pow: 1.29

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN   (d-LIMONENE)

Zdolność do bioakumulacji Brak danych dotyczących bioakumulacji.

Współczynnik podziału Brak dostępnych informacji.

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność Produkt jest częściowo mieszalny z wodą i może się rozprzestrzeniać w środowisku wodnym.

Informacje ekologiczne o składnikach

Butan-1-ylo-3-hydroksybutanian; Butylo-3-hydroksymaślanu   (Butan-1-yl-3-hydroxybutanoate; butyl-3-
hydroxybutyrate)

Mobilność Niedostępne.

Współczynnik
absorpcji/desorpcji

Niedostępne.

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN   (d-LIMONENE)

Mobilność Brak dostępnych danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny właściwości
PBT i vPvB

Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

Informacje ekologiczne o składnikach

Butan-1-ylo-3-hydroksybutanian; Butylo-3-hydroksymaślanu   (Butan-1-yl-3-hydroxybutanoate; butyl-3-
hydroxybutyrate)

Wyniki oceny właściwości
PBT i vPvB

Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne działania niepożądane Produkt zawiera lotne związki organiczne (LZO), które mogą posiadać potencjał
fotochemicznego wytwarzania ozonu.

Informacje ekologiczne o składnikach

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN   (d-LIMONENE)
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Inne działania
niepożądane

Brak znanych zagrożeń.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Informacje ogólne Odpad jest sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Odpady przekazywać
licencjonowanemu zakładowi unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z wymogami lokalnych
władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Odpad nadaje się do spalenia. Podczas
prac z odpadami, należy brać pod uwagę środki ostrożności zalecane przy obchodzeniu się z
produktem.

Metody usuwania odpadów Odpady przekazywać licencjonowanemu zakładowi unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z
wymogami lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Użyć ponownie lub
odzyskać produkt zawsze, kiedy to możliwe.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie podlega przepisom.

14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrożenia dla środowiska
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Transport luzem zgodnie z
załącznikiem II do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC

Nie dotyczy. Informacja nie jest wymagana.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z późniejszymi
zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona.

Wykazy

Stany Zjednoczone (TSCA)
Tak

Australia (AICS)
Nie wymieniona.

Japonia (ENCS)
Nie wymieniona.

Korea (KECI)
Nie wymieniona.
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Chiny (IECSC)
Nie wymieniona.

Filipiny (PICCS)
Nie wymieniona.

Tajwan (TCSI)
Nie wymieniona.

Nowa Zelandia (NZIOC)
Nie wymieniona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Uwagi dotyczące wersji UWAGA: Linią na marginesie oznaczono istotne zmiany w stosunku do wersji poprzedniej.

Data aktualizacji 05.01.2021

Wersja 49

Data poprzedniego wydania 20.07.2020

Numer Karty charakterystyki BULK - P02

Status Karty charaktrystyki Zatwierdzono.

Pełne brzmienie zwrotów H H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Niniejsze informacje odnoszą się wyłącznie do tego produktu i mogą nie być odpowiednie dla tego produktu w połączeniu z
innymi produktami lub w innym procesie. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy oraz są stosowne i
rzetelne w dniu wydania. Jednakże nie udziela się gwarancji co do precyzyjności, rzetelności czy kompletności informacji.
Odpowiedzialnością użytkownika jest zapewnienie stosownych informacji odpowiednich dla jego zastosowania.
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