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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Substancja (UVCB) 

Nazwa handlowa : FLOWCAST PART B 

Nazwa chemiczna : propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem  

Nazwa IUPAC : triamina poli(oksypropyleno)triaminy trimetylolopropanowej  

Numer WE : 500-105-6 

Numer CAS : 39423-51-3 

Numer rejestracji REACH : 01-2119556886-20 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Przeznaczone do użytku ogólnego 

Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie przemysłowe,Zastosowanie zawodowe,Stosowanie przez konsumentów 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Zastosowania komercyjne, mieszkaniowe i przemysłowe. Doskonale nadaje się do 

wylewania stołów rzecznych, stołów oceanicznych i wszelkich innych zastosowań 

wymagających głębokiego wylewania lub odlewania w formach silikonowych, a także do 

pracy z drewnem, metalem, betonem, granitem, stalą nierdzewną, laminatem, formicą, 

bambusem, skórą, ceramiką, włóknem szklanym, tworzywem sztucznym itp. 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Patrz załącznik: scenariusze narażenia 

Pełny tekst deskryptorów dot. Zastosowania: patrz sekcja 16 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 

Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu pogotowia : +1-813-248-0585 (ChemTel) 

24 h 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z 

Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH) 

Acute Tox. 4 (Oral) H302    

Acute Tox. 4 (Dermal) H312    

Eye Dam. 1 H318    

Aquatic Chronic 2 H411    

Pełne brzmienie klas zagrożeń i zwrotów H: patrz sekcja 16 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa toksycznie na organizmy 

wodne, powodując długotrwałe skutki. 

EcoPoxy EU AG 

Bahnhofstrasse 10 

6300 Zug - Switzerland 

T +41 417 250 642 

info@ecopoxy.com 

mailto:info@ecopoxy.com
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2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

   

   

  GHS05 GHS07 GHS09    

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczeństwo 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H302+H312 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. 

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P264 - Dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu. 

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. 

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. 

P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub 

specjalnych odpadów, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub 

międzynarodowymi. 

Zatyczka zabezpieczająca, zapobiegająca 

otworzeniu przez dzieci 

: Nie dotyczy 

Ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem : Dotyczy 

2.3. Inne zagrożenia 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje 

Rodzaj substancji : UVCB 

 

Nazwa Identyfikator produktu % 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty 

reakcji z amoniakiem  

(Numer CAS) 39423-51-3 

(Numer WE) 500-105-6 

(REACH-nr) 01-2119556886-20 

90 – 100 

3.2. Mieszaniny 

Nie dotyczy 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 

swobodnego oddychania. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Płukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 

łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast wezwać lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : W przypadku utracenia przytomności, należy ułożyć w zabezpieczonej pozycji bocznej i 

wezwać lekarza. Wypłukać usta. Nie powodować wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady 

lekarza. 
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Poważne uszkodzenie oczu. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 

pożaru 

: Podczas pożaru obecne będą niebezpieczne dymy. Tlenki węgla (CO, CO2). Możliwość 

uwolnienia się toksycznych dymów. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Instrukcje gaśnicze : Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru produktów chemicznych. 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący 

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 

Inne informacje : Nie dopuścić do odpływu ścieków z gaszenia pożaru do kanalizacji lub cieków wodnych. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

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

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniami. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 

dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 

Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Unikać uwolnienia do środowiska. Nie dopuścić do odpływu ścieków z gaszenia pożaru do kanalizacji lub cieków wodnych. Powiadomić władze, 

jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 

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

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zebrać wyciek. 

Metody usuwania skażenia : Zobojętniać kwasem. Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. Wchłonąć  

obojętnym materiałem absorbującym (np. piasek, trociny, uniwersalny środek wiążący, żel 

krzemionkowy). 

Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Patrz również sekcja 8 i 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na 

odzież. Nosić indywidualne środki ochrony. Nie wdychać par. 

Zalecenia dotyczące higieny : Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Nie jeść, nie pić i nie palić 

podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. 
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 

Pojemniki, które zostały otwarte powinny być ponownie szczelnie zamknięte i 

przechowywane w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom. 

Materiały niezgodne : Silne kwasy. Źródła ciepła. Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Patrz sekcja 1. Patrz załącznik: scenariusze narażenia. 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem (39423-51-3) 

DNEL/DMEL (Pracownicy) 

Długoterminowe - skutki ogólnoustrojowe, w 

następstwie wdychania 

14 mg/m³ 

PNEC (Woda) 

PNEC aqua (woda słodka) 0,0044 mg/l 

PNEC aqua (woda morska) 0,00044 mg/l 

PNEC aqua (okresowy, woda słodka) 0,044 mg/l 

PNEC (Osady) 

PNEC osady (woda słodka) 0,02 mg/kg 

PNEC osady (woda morska) 0,002 mg/kg 

PNEC (Ziemia) 

PNEC gleba 0,002 mg/kg dwt 

PNEC (STP) 

PNEC oczyszczalnia ścieków 10 mg/l 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. 

Osobiste wyposażenie ochronne: 

Unikać wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji. 

 

Ochrona rąk: 

Rękawice ochronne 

 

Ochrona oczu: 

Zapewnić łatwo dostępne stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa. Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne. 

Okulary ochronne 

 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 

 

Ochrona dróg oddechowych: 

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy 
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Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 

  

Kontrola narażenia środowiska: 

Unikać uwolnienia do środowiska. 

Inne informacje: 

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciecz 

Barwa : jasnożółta. 

Zapach : Amoniakalny. 

Próg zapachu : Brak danych 

pH : 11,6 

Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 

Temperatura topnienia : Nie dotyczy 

Temperatura krzepnięcia : < -20 °C 

Temperatura wrzenia : Brak danych 

Temperatura zapłonu : 218,5 °C (tygiel zamknięty) 

Temperatura samozapłonu : 320 °C 

Temperatura rozkładu : 236 °C 

Palność (ciała stałego, gazu) : Nie dotyczy 

Ciśnienie pary przy 20°C : 6,82 hPa 20ºC 

Gęstość pary : 1 

Gęstość względna : Brak danych 

Gęstość : 0,9658 g/cm³ 20ºC 

Rozpuszczalność : wody: 562 g/l 20ºC 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) : -1,13 20-25ºC, pH: 12,7 

Lepkość, kinematyczna : 110 mm²/s 

Lepkość, dynamiczna : Brak danych 

Właściwości wybuchowe : Brak danych 

Właściwości utleniające : Niepodtrzymujący spalania. Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG. 

Granica wybuchowości : Brak danych 

9.2. Inne informacje 

Inne właściwości : Niekorozyjne dla metali. 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Stabilny w warunkach normalnych. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7). 

10.5. Materiały niezgodne 

Silne kwasy. Źródła ciepła. Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne. 
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. Podczas pożaru obecne 

będą niebezpieczne dymy. Tlenek węgla. Ditlenek węgla. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra (doustnie) : Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. 

Toksyczność ostra (skórnie) : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany 

 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem (39423-51-3) 

LD50 doustnie, szczur 550 mg/kg (metoda OECD 425) 

LD50, skóra, szczur > 1000 mg/kg (metoda OECD 402) 

 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany. (metoda OECD 404) 

pH: 11,6 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 

oczy 

: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (metoda OECD 405) 

pH: 11,6 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany. (metoda OECD 471). (metoda OECD 482). (metoda OECD 476). 

(metoda OECD 474) 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 

 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem (39423-51-3) 

Lepkość, kinematyczna 110 mm²/s 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólnie : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

długotrwałe (przewlekłe) 

: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Nie ulega szybkiej degradacji 

 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem (39423-51-3) 

LC50 ryby > 100 mg/l 96h, Oncorhynchus mykiss (metoda OECD 203) 

EC50 Dafnia 13 mg/l 48h, Daphnia magna (metoda OECD 202) 

ErC50 (glony) 4,4 mg/l 72h, Selenastrum capricornutum (metoda OECD 201) 
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12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem (39423-51-3) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Trudno ulegający biodegradacji. 

Biodegradacja < 5 % 28d, Stężenie: 100 mg/l (metoda OECD 301F) 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem (39423-51-3) 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) -1,13 20-25ºC, pH: 12,7 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem (39423-51-3) 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII 

Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 

zbiórki odpadów. 

Zalecenia dotyczące usuwania 

produktu/opakowania 

: Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. 

Zawartość/pojemnik usuwać do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub specjalnych 

odpadów, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub 

międzynarodowymi. 

Ekologia - odpady : Unikać uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

MATERIAŁ 

ZAGRAŻAJĄCY 

ŚRODOWISKU CIEKŁY 

I.N.O. 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 

Environmentally hazardous 

substance, liquid, n.o.s. 

MATERIAŁ 

ZAGRAŻAJĄCY 

ŚRODOWISKU CIEKŁY 

I.N.O. 

MATERIAŁ 

ZAGRAŻAJĄCY 

ŚRODOWISKU CIEKŁY 

I.N.O. 
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Opis dokumentu przewozowego 

UN 3082 MATERIAŁ 

ZAGRAŻAJĄCY 

ŚRODOWISKU CIEKŁY 

I.N.O. 

(propylidynetrimetanol, 

propoksylowany, produkty 

reakcji z amoniakiem ), 9, 

III, (-) 

 

UN 3082 

ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 

(propylidynetrimethanol, 

propoxylated, reaction 

products with ammonia), 9, 

III, MARINE POLLUTANT 

 

UN 3082 Environmentally 

hazardous substance, 

liquid, n.o.s. 

(propylidynetrimetanol, 

propoksylowany, produkty 

reakcji z amoniakiem ), 9, 

III 

 

UN 3082 MATERIAŁ 

ZAGRAŻAJĄCY 

ŚRODOWISKU CIEKŁY 

I.N.O. 

(propylidynetrimetanol, 

propoksylowany, produkty 

reakcji z amoniakiem ), 9, 

III 

 

UN 3082 MATERIAŁ 

ZAGRAŻAJĄCY 

ŚRODOWISKU CIEKŁY 

I.N.O. 

(propylidynetrimetanol, 

propoksylowany, produkty 

reakcji z amoniakiem ), 9, 

III 

 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

9 9 9 9 9 

      

14.4. Grupa pakowania 

III III III III III 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Tak 

Ilości wyłączone : Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Tak 

Produkt niebezpieczny dla 

środowiska : Tak 

Brak dodatkowych informacji 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport drogowy 

Kod klasyfikacyjny (ADR)  : M6  

Przepisy szczególne (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Ilości ograniczone (ADR) : 5l 

Ilości wyłączone (ADR) : E1 

Instrukcje pakowania (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Przepisy szczególne pakowania (ADR) : PP1  

Przepisy dotyczące pakowania razem (ADR) : MP19  

Instrukcje dla cystern przenośnych i kontenerów do 

przewozu luzem (ADR) 

: T4 

Przepisy szczególne dla cystern przenośnych i 

kontenerów do przewozu luzem (ADR) 

: TP1, TP29 

Kod cysterny (ADR) : LGBV 

Pojazd do przewozu cystern : AT 

Kategoria transportowa (ADR) : 3 

Przepisy szczególne dotyczące przewozu - Sztuki 

przesyłki 

: V12 

Przepisy szczególne dotyczące przewozu – 

Załadunek, rozładunek i manipulowanie ładunkiem 

: CV13 

Numer rozpoznawczy zagrożenia : 90  

Pomarańczowe tabliczki : 

 
Kod ograniczeń przewozu przez tunele (ADR) : -  

transport morski 

Przepisy szczególne (IMDG) : 274, 335, 969 

Ograniczone ilości (IMDG) : 5 L 

Ilości wyłączone (IMDG) : E1 

Instrukcje dotyczące opakowania  (IMDG) : LP01, P001 



FLOWCAST PART B 
Karta charakterystyki  
zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) 
 

 

   

2020-05-28 (Wersja: 1.0) PL - pl 9/12 
 

Przepisy szczególne dotyczące opakowania 

(IMDG) 

: PP1 

Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG) : IBC03  

Instrukcje dotyczące cystern (IMDG) : T4  

Przepisy szczególne dot. zbiorników (IMDG) : TP2, TP29  

Nr EmS (Ogień) : F-A 

Nr EmS (Rozlanie) : S-F 

Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG) : A 

Transport lotniczy 

Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty 

pasażerskie i towarowe (IATA) 

: E1 

Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i 

towarowych (IATA) 

: Y964 

Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej 

ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych 

(IATE) 

: 30kgG  

Instrukcje dot. opakowania dla samolotów 

pasażerskich i towarowych (IATA) 

: 964 

Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej 

ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych 

(IATE) 

: 450L 

Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla 

samolotów towarowych (IATA) 

: 964 

Maksymalna ilość netto wyłącznie dla samolotów 

towarowych (IATA) 

: 450L 

Przepisy szczególne (IATA) : A97, A158, A197 

Kod ERG (IATA) : 9L 

Transport śródlądowy 

Kod klasyfikacyjny (ADN) : M6  

Przepisy szczególne (ADN) : 274, 335, 375, 601 

Ograniczone ilości (ADN) : 5 L 

Ilości wyłączone (ADN) : E1 

Wymagane wyposażenie (ADN) : PP 

Liczba niebieskich stożków/świateł (ADN) : 0 

Transport kolejowy 

Kod klasyfikacyjny (RID) : M6  

Przepisy szczególne (RID) : 274, 335, 375, 601 

Ograniczone ilości (RID) : 5L 

Ilości wyłączone (RID) : E1 

Instrukcje dotyczące opakowania  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Przepisy szczególne dotyczące opakowania (RID) : PP1 

Specjalne przepisy związane z opakowaniem 

razem (RID) 

: MP19  

Instrukcje dotyczące ruchomych cystern oraz 

pojemników na odpady luzem (RID) 

: T4  

Zalecenia specjalne, dotyczące ruchomych cystern 

oraz pojemników na odpady luzem (RID) 

: TP1, TP29  

Kody cysterny dotyczące cystern RID (RID) : LGBV 

Kategoria transportu (RID) : 3 

Zalecenia specjalne dotyczące transportu – paczki 

(RID) 

: W12 

Zalecenia specjalne dotyczące transportu – 

ładowania wyładowywania i obsługiwania (RID) 

: CW13, CW31 

Przesyłki ekspresowe (RID) : CE8 

Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID) : 90 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 

Nie dotyczy 
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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 

Zgodnie z aneksem XVII rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) stosuje się następujące ograniczenia: 

Kod 

referencyjny 

Dotyczy Wpisać tytuł lub opis 

3(b) propylidynetrimetanol, propoksylowany, 

produkty reakcji z amoniakiem  

Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas 

lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 

1272/2008: Klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje 

rozrodcze i płodność lub na rozwój, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, 

klasy 3.9 i 3.10 

3(c) propylidynetrimetanol, propoksylowany, 

produkty reakcji z amoniakiem  

Substancje lub mieszaniny, które odpowiadają kryteriom jednej z poniższych klas 

lub kategorii zagrożenia określonych w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 

1272/2008: Klasa zagrożenia 4.1 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem  nie znajduje się na liście kandydatów do rozporządzenia REACH 

propylidynetrimetanol, propoksylowany, produkty reakcji z amoniakiem  nnie jest wymieniony na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH 

FLOWCAST PART B nie podlega Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 

przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 

FLOWCAST PART B nie podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 

trwałych zanieczyszczeń organicznych 

15.1.2. Przepisy krajowe 

Brak dodatkowych informacji 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Skróty i akronimy: 

ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych 

śródlądowymi drogami wodnymi 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

DMEL Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany 

DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian 

EC50 Median effective concentration 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

IMDG Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 

LC50 Stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej 

LD50 Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej) 

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 

RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

STP Oczyszczalnia ścieków 
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Źródła danych : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 

dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

Inne informacje : Odnieść się do karty bezpieczeństwa przed posługiwaniem się lub usuwaniem. 

 

Brzmienie sformułowań  H- i EUH: 

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

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

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

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

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

Pełny tekst opisu użytkowania 

ERC1 Produkcja substancji 

ERC2 Formulacja w mieszaninę 

ERC4 Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na 

powierzchnię wyrobu) 

ERC5 Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu 

ERC6a Zastosowanie półproduktu 

ERC6b Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na 

powierzchnię wyrobu) 

ERC7 Zastosowanie płynu funkcjonalnego w obiekcie przemysłowym 

ERC8a Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię 

wyrobu, w pomieszczeniach) 

ERC8c Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) 

ERC8f Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) 

PROC1 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub 

procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 

PROC10 Nakładanie pędzlem lub wałkiem 

PROC12 Zastosowanie środków porotwórczychw wytwarzaniu pian 

PROC13 Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie 

PROC14 Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie 

PROC15 Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne 

PROC16 Zastosowanie paliw 

PROC17 Stosowanie środków poślizgowych w warunkach wysokoenergetycznych w operacjach obróbki metali 

PROC18 Ogólne natłuszczanie/smarowani e w warunkach wysokiej energii kinetycznej 

PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym 

narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia. 

PROC3 Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze 

sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 

PROC4 Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia 
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PROC5 Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych 

PROC8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych 

do tego celu 

PROC8b Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do 

tego celu 

PROC9 Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia 

napełniania wraz z ważeniem) 

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. 


