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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu 
Postać produktu : Mieszanina 
Nazwa handlowa : Anti-gravel - czarny - 400ml  
Kod produktu : TSP 230 
Odparowywacz : Aerozol 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie przemysłowe,Zastosowanie zawodowe,Stosowanie przez konsumentów 
Kategoria funkcji lub zastosowania : Napylanie przemysłowe, Napylanie nieprzemysłowe 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 
Brak dodatkowych informacji 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
Numer telefonu pogotowia : +32 (0) 3 760 08 09 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Aerozol, kategoria 1 H222;H229   
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319   
Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie, 
kategoria 3, narkotyczne 

H336   

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, 
kategoria 2 

H373   

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie 
przewlekłę, kategoria 3 

H412   

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 
 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 
Brak dodatkowych informacji 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS08    
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 
Składniki niebezpieczne : Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; butanon; keton etylowo-metylowy; 1-

metoksypropan-2-ol; eter monometylowy glikolu propylenowego; Rozpuszczalnik Stoddard; 
Niskowrząca benzyna – niespecyfikowana; [Bezbarwny, rafinowany destylat ropy naftowej 
wolny od zjełczałych i nieprzyjemnych zapachów, wrzący w zakresie temp. ok. 148,8–
204,4 °C (300–400°F).] 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol. 
H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 
H319 - Działa drażniąco na oczy. 
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy) poprzez 
długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Chemicar Europe NV 
Baarbeek 2 
2070 Zwijndrecht 
T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89 
info@chemicar.eu 
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Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. 
P102 - Chronić przed dziećmi. 
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. 
P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. 
P260 - Nie wdychać pyłów lub mgieł. 
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 
swobodnego oddychania. 
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. 
P403 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
przekraczającej 50 °C/122 °F. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych lub 
specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub 
międzynarodowymi. 

Zwroty EUH : EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

Przepisy krajów skandynawskich 
Dania 
kod MAL  : 5-6 
2.3. Inne zagrożenia 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny 
 
 
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

propan (Numer CAS) 74-98-6 
(Numer WE) 200-827-9 
(Numer indeksowy) 601-003-00-5 

10 - 25 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (Numer CAS) 68920-06-9 
(Numer WE) 920-750-0 

10 - 25 Flam. Liq. 2, H225 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

butanon; keton etylowo-metylowy (Numer CAS) 78-93-3 
(Numer WE) 201-159-0 
(Numer indeksowy) 606-002-00-3 

10 - 25 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Reaction mass of ethylbenzene and xylene (Numer WE) 905-588-0 2,5 - 10 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

1-metoksypropan-2-ol; eter monometylowy glikolu 
propylenowego 

(Numer CAS) 107-98-2 
(Numer WE) 203-539-1 
(Numer indeksowy) 603-064-00-3 

2,5 - 10 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

butan (zawierający ≥ 0,1 % butadienu (numer WE 
203-450-8)) 

(Numer CAS) 106-97-8 
(Numer WE) 203-448-7 
(Numer indeksowy) 601-004-01-8 

2,5 - 10 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 
Carc. 1A, H350 
Muta. 1B, H340 

Węglowodory, C6-C7, n-alkany, isoalkanes, cyclics, 
<5% nheksanu 

(Numer WE) 926-605-8 1 - 2,5 Flam. Liq. 2, H225 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 
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izobutan (zawierający ≥ 0,1 % butadienu (numer WE 
203-450-8)) 

(Numer CAS) 75-28-5 
(Numer WE) 200-857-2 
(Numer indeksowy) 601-004-01-8 

1 - 2,5 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 
Carc. 1A, H350 
Muta. 1B, H340 

CARBON BLACK (Numer CAS) 1333-86-4 
(Numer WE) 215-609-9 

0,1 - 1 Self-heat. 1, H251 

HYDROGENATED TALLOWALKONIUM CHLORIDE (Numer CAS) 61789-72-8 
(Numer WE) 263-081-3 

0,25 - 1 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 

etanol; alkohol etylowy (Numer CAS) 64-17-5 
(Numer WE) 200-578-6 
(Numer indeksowy) 603-002-00-5 

0,1 - 1 Flam. Liq. 2, H225 

 
 
 
 
 

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki 

do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia, należy zasięgnąć porady 
lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Nie wywołuje podrażnienia. 
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody - przepłukiwać 

przez co najmniej 15 minut. Skonsultować się z okulistą w przypadku utrzymującego się 
podrażnienia. Płukać wodą trzymając powieki szeroko rozwarte przez kilka minut i 
zasięgnąć porady lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Nie powodować wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak dodatkowych informacji 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze : Piana odporna na alkohol. proszku gaśniczego. Mgła wodna. Ditlenek węgla. 
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody. 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Brak dodatkowych informacji 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Zatwierdzony respirator. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Ogólne środki zaradcze : Nosić odpowiednią odzież ochronną. Oddalić publiczność. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Procedury awaryjne : Interwencja ograniczona do wykwalifikowanego personelu wyposażonego w odpowiedni 

sprzęt ochronny. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Brak dodatkowych informacji 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Nie wylewać do kanalizacji i rzek. Powiadomić władze, jeżeli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych. Unikać uwolnienia do środowiska. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zapewnić odpowiednią wentylację. 
Metody usuwania skażenia : Nie płukać wodą. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
SEKCJA 7. SEKCJA 8. SEKCJA 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki : Zapewnić odpowiednią wentylację powietrza. 
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Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Ostrożnie używać i otwierać kontenery. Pojemnik pod cisnieniem. Chronic przed sloncem i 
temperatura powyzej 50 oC. Nie przekluwac i nie palic – nawet po zuzyciu. Przechowywać 
z dala o wszelkiego źródła zapłonu – Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub 
innym źródłem zapłonu. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
Środki techniczne : Przechowywać w chłodnym miejscu. 
Warunki przechowywania : Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać 

na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Przechowywać w suchym miejscu. 
Szczególne przepisy dotyczące opakowania : Przechowywać w zamkniętym pojemniku. 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace 
propane (74-98-6) 
WEL Long-term value 1800 mg/m³ 

 

Butanone (78-93-3) 
WEL Short-term value 

Long-term value 
Sk, BMGV 

899 mg/m³, 300 ppm 
600 mg/m³, 200 ppm 

1-methoxy-2-propanol (107-98-2) 
WEL Short-term value: 

Long-term value 
Sk 

560 mg/m³, 150 ppm 
375 mg/m², 100 ppm 
 

106-97-8 butane (containing < 0.1% butadiene (203-450-8)) 
WEL Short-term value:  

Long-term value 
Carc 

1810 mg/m³, 750 ppm 
1450 mg/m³, 600 ppm 
(if more than 0.1% of buta-1.3-diene) 

75-28-5 isobutane (containing < 0,1 % butadiene (203-450-8)) 
WEL Short-term value 

Long-term value 
2400 mg/m³ 
1900 mg/m³ 

1333-86-4 Carbon black 
WEL Short-term value 

Long-term value 
7 mg/m³ 
3.5 mg/m³ 

Ethanol (64-17-5) 
WEL Long-term value  1920 mg/m³, 1000 ppm 
DNELs 
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (68920-06-9) 
Oral DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer) 
Dermal DNEL Long term-systemic 699 mg/kg bw/day (Consumer) 
  773 mg/kg bw/day (Worker) 
Inhalative DNEL Long term-systemic 608 mg/m³ (Consumer) 
  2,035 mg/m³ (Worker) 
Butanone (78-93-3) 
Oral DNEL Long term-systemic 31 mg/kg bw/day (Consumer) 
Dermal DNEL Long term-systemic 412 mg/kg bw/day (Consumer) 
  1,161 mg/kg bw/day (Worker) 
Inhalative DNEL Long term-systemic 106 mg/m3 (Consumer) 
  600 mg/m3 (Worker) 
Reaction mass of ethylbenzene and xylene 
Oral DNEL Long term-systemic 1.6 mg/kg bw/day (Consumer) 
Dermal DNEL Long term-systemic 108 mg/kg bw/day (Consumer) 
  180 mg/kg bw/day (Worker) 
Inhalative DNEL Acute-local 289 mg/m3 (Worker) 
 DNEL Long term-systemic 14.8 mg/m3 (Consumer) 
  77 mg/m3 (Worker) 
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1-methoxy-2-propanol (107-98-2) 
Oral DNEL Long term-systemic 3.3 mg/kg bw/day (Consumer) 
Dermal DNEL Long term-systemic 18.1 mg/kg bw/day (Consumer) 
  50.6 mg/kg bw/day (Worker) 
Inhalative DNEL Acute-local 553.5 mg/m3 (Worker) 
 DNEL Long term-systemic 43.9 mg/m3 (Consumer) 
  369 mg/m3 (Worker) 
1-methoxy-2-propanol (107-98-2) 
Oral DNEL Long term-systemic 3.3 mg/kg bw/day (Consumer) 
Dermal DNEL Long term-systemic 18.1 mg/kg bw/day (Consumer) 
  50.6 mg/kg bw/day (Worker) 
Inhalative DNEL Acute-local 553.5 mg/m3 (Worker) 
 DNEL Long term-systemic 43.9 mg/m3 (Consumer) 
  369 mg/m3 (Worker) 
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cycloalkanes max. 5% n-hexanes 
Oral DNEL Long term-systemic 1,301 mg/kg bw/day (Consumer) 
Dermal DNEL Long term-systemic 1,377 mg/kg bw/day (Consumer 
Inhalative DNEL Long term-systemic 1,131 mg/m³ (Consumer) 
  5,306 mg/m³ (Worker) 
PNECs 
Reacton mass of ethylbenzene and xylene 
PNEC Freshwater 
PNEC Marine water 
PNEC Freshwater sediment 
PNEC Soil 
PNEC Sewage Treatment Plant 
PNEC Marine water sediment 

0.327 mg/l (Undefind) 
0.327 mg/l (Undefind) 
12.46 mg/l(dry weight) (Undefind) 
2.31 (Undefind) 
6.58 mg/l (Undefind) 
12.46 mg/l(dry weight) (Undefind) 

107-98-2 1-methoxy-2-propanol 
PNEC Freshwater 
PNEC Freshwater sediment 
PNEC Soil 

10 mg/l (Undefind) 
41.6 mg/l(dry weight) (Undefind) 
2.47 (Undefind) 

Ingredients with biological limit values 
78-93-3 butanone 
BMGV 70 μmol/L 

Medium: urine 
Sampling time: post shift 
Parameter: butan-2-one 

Additional Occupational Exposure Limit Values for possible hazards during processing 
110-54-3 n-hexane 
WEL Long-term value: 72 mg/m³, 20 ppm 

 
8.2. Kontrola narażenia 
Stosowne techniczne środki kontroli: 
Wash hands before breaks and after work. Nie wdychać gazów/oparów/aerozoli. 

Osobiste wyposażenie ochronne: 
Rękawice. Dobrze dopasowane okulary ochronne. 
 
  

Ochrona rąk: 

Rękawice ochronne 

rodzaj Materiał Czas przebicia Grubość (mm) Przenikanie Norma 

Rękawice z kauczuku 
nitrylowego 

Kauczuk nitrylowy 
(NBR) 

5 (> 240 minuty) >= 0.5  EN ISO 374 

 

Ochrona oczu: 

Nosić odpowiednio dociśnięte okulary ochronne. EN 166 

rodzaj Zastosowanie Właściwości Norma 

   EN 166 
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Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 

rodzaj Norma 

 EN 13034 
  

Ochrona dróg oddechowych: 

Nosić odpowiednią maskę 

Urządzenie  Rodzaj filtru Warunek Norma 

Filtry chroniące przed gazami Filtr AX (brązowy), Specjalne 
środki ochrony indywidualnej: 
aparat oddechowy z filtrem A/P2 
na opary organiczne i szkodliwe 
pyły 

Narażenie krótkoterminowe  

Samodzielny, izolujący aparat 
ochronny do oddychania (SCBA) 

Filtr AX (brązowy), Specjalne 
środki ochrony indywidualnej: 
aparat oddechowy z filtrem A/P2 
na opary organiczne i szkodliwe 
pyły 

Narażenie długoterminowe  

 

Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 

   

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Stan skupienia : Gaz 
Wygląd : Aerozol. 
Barwa : Czarny. 
Zapach : Charakterystyczny. 
Próg zapachu : Brak danych 
pH : Brak danych 
Względna szybkość parowania (octan butylu=1) : Brak danych 
Temperatura topnienia : Brak danych 
Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
Temperatura wrzenia : -44,5 °C 
Temperatura zapłonu : -97 °C 
Temperatura samozapłonu : > 200 °C 
Temperatura rozkładu : Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) : Niesamozapalne 
Prężność par : 5100 hPa 
Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych 
Gęstość względna : Brak danych 
Gęstość : ≈ 0,79 g/cm³ 20°C 
Rozpuszczalność : Praktycznie niemieszalny. 

Rozpuszczalnik organiczny:67,0% 
Log Pow : Brak danych 
Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
Lepkość, dynamiczna : Brak danych 
Właściwości wybuchowe : Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z 

powietrzem. 
Właściwości utleniające : Brak danych 
Dolna granica wybuchowości (DGW) : 0,7 obj. % 
Górna granica wybuchowości (UGW) : 20 obj. % 
9.2. Inne informacje 
Zawartość LZO : ≈ 529,6 g/l VOC-CH: 66,78% 
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność 
Brak dodatkowych informacji 
10.2. Stabilność chemiczna 
Brak dodatkowych informacji 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dodatkowych informacji 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Brak dodatkowych informacji 
10.5. Materiały niezgodne 
Brak dodatkowych informacji 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany 
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany 
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 
 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy 

: Działa drażniąco na oczy. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Może powodować uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy) poprzez długotrwałe 
lub narażenie powtarzane. 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 

LD/LC50 values relevant for classification 
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes,cyclics (68920-06-9) 
Oral LD 50 >5,000 mg/kg (rat) 
Dermal LD 50 >2,800 mg/kg (rabbit) 
Inhalative LC50/4h >23 mg/l (rat) 
Butanone (78-93-3) 
Oral LD50 >2,193 mg/kg (rat) 
Dermal LD50 >5,000 mg/kg (rabbit) 

5,000 mg/kg (rbt) 
Reaction mass of ethylbenzene and xylene 
Oral LD50 4,300 mg/kg (rat) 
Dermal LD50 2,000 mg/kg (rbt) 
1-methoxy-2-propanol (107-98-2) 
Oral LD50 4,016 mg/kg (rat) 
Dermal LD50 2,000 mg/kg (rbt) 
Inhalative LC50/6h 27,596 mg/m³ (rat) 
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cycloalkanes max. 5% n-hexanes 
Oral LD50 16,750 mg/kg (rat) 
Dermal LD50 3,350 mg/kg (rat) 
Inhalative LC50/4h 259,354 mg/l (rat) 

 
 

Anti-gravel - czarny - 400ml  

Odparowywacz Aerozol 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 
Ekologia - ogólnie : Działa toksycznie na organizmy wodne. 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany 
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Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe) 

: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Aquatic toxicity 
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes,cyclics (68920-06-9) 
NOELR (72h) 
EL50 (72h) 
LL50 (96h) 
NOEC (21 days) 
LOEC (21 days) 
EC50/48h 

10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 
10-30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 
>13.4 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h)) 
0.17 mg/l (Daphnia magna) 
0.32 mg/l (Daphnia magna) 
3 mg/l (Daphnia magna) 

Butanone (78-93-3) 
LC50/96h 
EC50/48h 

2,993 mg/l (Pimephales promelas) 
308 mg/l (Daphnia magna) 

Reaction mass of ethylbenzene and xylene 
NOEC 
NOEC (7 day) 
NOEC (72h) 
NOEC (28 d) 
LC50/96h 
EC50/48h 

1.3 mg/l (Fish) 
0.96 mg/l (Daphnia magna) 
0.44 mg/l (algae) 
16 mg/l (Bacteria) 
8.9-16.4 mg/l (Pimephales promelas) 
3.2-9.5 mg/l (Daphnia magna) 

1-methoxy-2-propanol (107-98-2) 
LC50/96h 
EC50/48h 

6,812 mg/l (Fish) 
23,300 mg/l (Daphnia magna) 

Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cycloalkanes max. 5% n-hexanes 
NOELR (21d) 
NOELR (28d) 
EL50(48h) 
LL50 (96h) 

3.818 mg/l (Daphnia magna) 
2.187 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 
17.06 mg/l (Daphnia magna) 
9.776 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak dodatkowych informacji 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak dodatkowych informacji 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak dodatkowych informacji 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak dodatkowych informacji 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać z odpadami gospodarstwa 

domowego. Nie wprowadzać do kanalizacji. 
Zalecenia dotyczące usuwania 
produktu/opakowania 

: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kod HP : HP3 - »Łatwopalne«:  
— łatwopalne odpady ciekłe: odpady ciekłe o temperaturze zapłonu poniżej 60 °C lub 
odpadowy olej gazowy, olej napędowy i lekkie oleje opałowe o temperaturze zapłonu > 55 
°C oraz ≤ 75 °C;  
— łatwopalne odpady piroforyczne ciekłe i stałe: stałe lub ciekłe odpady, które nawet w 
małych ilościach mogą ulec zapaleniu w ciągu pięciu minut po wejściu w kontakt z 
powietrzem;  
— łatwopalne odpady stałe: odpady stałe, które łatwo ulegają zapaleniu lub w wyniku tarcia 
mogą powodować zapalenie lub przyczyniać się do spalania;  
— łatwopalne odpady gazowe: odpady gazowe, które łatwo ulegają zapaleniu w powietrzu 
w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa;  
— odpady reagujące z wodą: odpady, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne w 
niebezpiecznych iloś ciach;  
— inne łatwopalne odpady: wyroby aerozolowe łatwopalne, łatwopalne odpady 
samonagrzewające się, łatwopalne nadtlenki organiczne i łatwopalne odpady 
samoreaktywne. 
HP14 - »Ekotoksyczne«: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub 
opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
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ADR IMDG IATA ADN 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Opis dokumentu przewozowego 

UN 1950 , 2.1, (D) 
 

UN 1950 , 2.1 
 

UN 1950 , 2.1 
 

UN 1950 , 2.1 
 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

2.1 2.1 2.1 2.1 

     

14.4. Grupa pakowania 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Nie 
Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Nie 
Ilości wyłączone : Nie 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Produkt niebezpieczny dla 
środowiska : Nie 

Brak dodatkowych informacji 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Transport drogowy 
Kod klasyfikacyjny (ADR)  : 5F  
Ilości ograniczone (ADR) : 1l 
Ilości wyłączone (ADR) : E0 
Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : D  

transport morski 
Ograniczone ilości (IMDG) : 1 L 
Ilości wyłączone (IMDG) : E0 
Nr EmS (Ogień) : F-D 
Nr EmS (Rozlanie) : S-U 
Przechowywanie i postępowanie (IMDG) : SW1, SW22 
Rozdzielenie (IMDG) : SG69 

Transport lotniczy 
Brak danych 

Transport śródlądowy 
Brak danych 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 

mieszaniny 
15.1.1. Przepisy UE 
 

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 
przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 
trwałych zanieczyszczeń organicznych 
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Zawartość LZO : ≈ 529,6 g/l VOC-CH: 66,78% 

15.1.2. Przepisy krajowe 
 
 

Niemcy 
Referencja Załącznika AwSV : Klasa zagrożenia dla wody (WGK) 2, zagrożenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, 

Załącznik 1) 
12 Rozporządzenie wdrażające ustawę federalną o 
kontroli immisji - 12.BImSchV 

: Nie podlega 12 BlmSchV (zarządzenie dotyczące ochrony przed emisjami) 
(Rozporządzenie dotyczące poważnych wypadków): 

 

Dania 
Klasa zagrożenia pożarowego : Klasa I-1 
Objętość opakowania magazynowania : 1 litr 
Uwagi dotyczące klasyfikacji : F+ <Aerosol 1>; Należy przestrzegać wytycznych w sprawie zarządzania sytuacjami 

wyjątkowymi w odniesieniu do przechowywania cieczy łatwopalnych 
Duńskie regulacje krajowe : Młode osoby poniżej 18 roku życia nie mogą używać tego produktu 

Kobiety ciężarne/karmiące piersią pracujące z tym produktem nie powinny pozostawać z 
nim w bezpośrednim kontakcie 
Podczas użytkowania i usuwania muszą być przestrzegane wymagania duńskiego urzędu 
ds. środowiska pracy dotyczące pracy przy czynnikach rakotwórczych 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 
 
 
 

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1 

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 

Carc. 1A Rakotwórczość, kategoria 1A 

Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

Flam. Gas 1 Gazy łatwopalne, kategoria 1 

Flam. Liq. 2 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2 

Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3 

Muta. 1B Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B 

Press. Gas Gazy pod ciśnieniem 

Self-heat. 1 Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategoria 1 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 2 

STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie, kategoria 3, narkotyczne 

STOT SE 3 Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na 
drogi oddechowe 

H220 Skrajnie łatwopalny gaz. 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 

H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić. 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
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H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

H340 Może powodować wady genetyczne. 

H350 Może powodować raka. 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
 
 
 
 
 

 
SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) 
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu. 
 


