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[Sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] 

Sek cj a 1:  Id ent yf ikacja subst ancj i / miesz aniny i  ident yf i kacj a p rz edsi b iorstw a 

1.1  Identyfikator produktu 
 WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP 

KONCENTRAT 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 Zastosowania zidentyfikowane:   impregnat do drewna przeznaczony do zabezpieczania przed  
     dzia aniem grzybów i owadów; rodek do u ytku  
     profesjonalnego.  
Zastosowania odradzane:   nie okre lono. 

1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki 
 Producent:    Dekspol P.P.H. Iwona Oleszak 

Adres:     ul. Terespolska 13, 61-047 Pozna , Polska 
Zak ad Produkcyjny:    ul. Ko ciuszki 14; 62-300 Wrze nia, Polska 
Telefon:    + 48 (061) 640 00 04 

 Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kart  charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (stra  po arna), 999 (pogotowie medyczne) 
+ 48 (061) 847 69 46 O rodek Informacji Toksykologicznej w Poznaniu 

 

Sekcja 2:  Ident yf i kacj a z agro e  

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 Zagro enia dla cz owieka 
 Produkt toksyczny. Mo e upo ledza  p odno . Mo e dzia a  szkodliwie na dziecko w onie matki. 

 Zagro enia dla rodowiska 

 Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska. 

 Zagro enia wynikaj ce z w a ciwo ci fizykochemicznych 

 Nie ma.  

2.2 Elementy oznakowania 
 Oznaczenie literowe i okre lenie niebezpiecze stwa 
 

 

T 
TOKSYCZNY   

 Nazwy niebezpiecznych sk adników umieszczone na etykiecie 
 Zawiera: kwas borowy [15 g w 100 g produktu], tetraboran disodu [5 g w 100 g produktu].  

 Okre lenia rodzaju zagro enia 
 R60   Mo e upo ledza  p odno . 

R61  Mo e dzia a  szkodliwie na dziecko w onie matki. 

 Okre lenia dotycz ce prawid owego post powania z mieszanin  

 S2  Chroni  przed dzie mi. 
S36/39  Nosi  odpowiedni  odzie  ochronn  i okulary lub ochron  twarzy. 
S45  W przypadku awarii lub je eli le si  poczujesz, niezw ocznie zasi gnij porady lekarza -  
  je eli to mo liwe, poka  etykiet . 
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 S53  Unika  nara enia - przed u yciem zapozna  si  z instrukcj . 
 Dodatkowe informacje 
 Produkt przeznaczony wy cznie do u ytku zawodowego. 
2.3 Inne zagro enia 
 Brak informacji na temat spe nienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII 

rozporz dzenia REACH. Odpowiednie badania nie by y przeprowadzone. 
 

Sek cj a 3:  Sk ad/ in fo rmacj a o sk adnikach 

3.1 Substancje 
 Nie dotyczy.  

3.2 Mieszaniny 
 kwas borowy 
 Zakres st e :   15% 
 Numer CAS:   10043-35-3 
 Numer WE:   233-139-2 
 Numer rejestracji w a ciwej: substancja uznana za zarejestrowan  (art.15 rozporz dzenia REACH) 
 Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Repro. Kat 2 R60-61 

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Repr. 1B H360FD 
 tetraboran disodu, bezwodny 
 Zakres st e :   5% 
 Numer CAS:   1330-43-4 
 Numer WE:   215-540-4 
 Numer rejestracji w a ciwej: substancja uznana za zarejestrowan  (art.15 rozporz dzenia REACH) 
 Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Repro. Kat 2 R60-61 

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Repr. 1B H360FD 
 czwartorz dowe zwi zki amoniowe, chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetylowe 
 Zakres st e :   0,66% 
 Numer CAS:   85409-22-9 
 Numer WE:   287-089-1 
 Numer rejestracji w a ciwej: substancja podlega przepisom okresu przej ciowego 
 Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R22; C R34; N R50 

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302; Skin Corr.1B H314; Aquatic. Acute 1 H400 
 Pe na tre  zwrotów R i H w sekcji 16. 

 

Sek cj a 4:  rodki  p i erw szej  po mocy 

4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 
 W kontakcie ze skór : natychmiast przep uka  zanieczyszczon  skór  du  ilo ci  wody. Nie 

u ywa  rozpuszczalników lub rozcie czalników. W przypadku wyst pienia podra nienia 
skonsultowa  si  z lekarzem. 

 W kontakcie z oczami: skonsultowa  si  z lekarzem w przypadku wyst pienia niepokoj cych 
objawów. Chroni  niepodra nione oko, wyj  szk a kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przep ukiwa  
dok adnie wod  przez kilka minut. Unika  silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki.  

 W przypadku spo ycia: nie prowokowa  wymiotów. Wyp uka  usta wod . Nie podawa  nic do ust 
osobie nieprzytomnej. Wezwa  lekarza. 

 Po nara eniu drog  oddechow : skonsultowa  si  z lekarzem w razie wyst pienia niepokoj cych 
dolegliwo ci. Wyprowadzi  poszkodowanego na wie e powietrze, zapewni  ciep o i spokój.  
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4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia 
 W kontakcie z oczami: zawienie i zaczerwienienie, podra nienie.  

W kontakcie ze skór : zaczerwienienie, podra nienie.  
Po po kni ciu: mo e powodowa  md o ci, wymioty, ból brzucha, biegunk .  
Inhalacja: mo e powodowa  bóle i zawroty g owy, uczucie senno ci.  

4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
post powania z poszkodowanym 

 Decyzj  o sposobie post powania ratunkowego podejmuje lekarz po dok adnej ocenie stanu 
poszkodowanego. Leczy  objawowo. 

 

Sekcja 5: Post powanie  w przyp adku po aru  

5.1 rodki ga nicze 
 Odpowiednie rodki ga nicze: CO2, proszek ga niczy, piana lub rozpylony strumie  wody.  

Niew a ciwe rodki ga nicze: zwarty strumie  wody – niebezpiecze stwo rozprzestrzenienia po aru. 
5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin  
 W czasie po aru mo e doj  do uwolnienie niebezpiecznych gazów m.in. tlenków w gla i azotu. 

Unika  wdychania produktów spalania, mog  stwarza  zagro enie dla zdrowia. 
5.3 Informacje dla stra y po arnej 
 rodki ochrony ogólnej typowe w przypadku po aru. Nie nale y przebywa  w zagro onej  

ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania  
z niezale nym obiegiem powietrza. Zbiorniki nara one na dzia anie ognia lub wysokiej temperatury 
ch odzi  wod  z bezpiecznej odleg o ci.  

 

Sekcja  6:  Po st pow anie  w przyp adku n iezami erzonego uwoln ien ia  do  rodowiska  

6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 Dla osób nienale cych do personelu likwiduj cego skutki awarii: ograniczy  dost p osób 

postronnych do obszaru awarii do czasu zako czenia odpowiednich operacji oczyszczania.  
W przypadku du ych wycieków odizolowa  zagro ony obszar. Unika  bezpo redniego kontaktu  
z uwalniaj cym si  produktem. Nie wdycha  py u produktu. Zapewni  odpowiedni  wentylacj . 
Stosowa  rodki ochrony indywidualnej.  

 Dla osób likwiduj cych skutki awarii: dopilnowa , aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadza  
wy cznie przeszkolony personel. Stosowa  rodki ochrony indywidualnej. 

6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska 
 W przypadku uwolnienia wi kszych ilo ci produktu nale y poczyni  kroki w celu niedopuszczenia do 

rozprzestrzenienia si  w rodowisku naturalnym. Zabezpieczy  studzienki ciekowe; nie dopu ci  do 
przedostania si  do nich substancji. Powiadomi  odpowiednie s u by ratownicze. 

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

 Zebra  mechanicznie unikaj c pylenia i umie ci  w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materia  
potraktowa  jak odpady. Oczy ci  ska one miejsce. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
 Post powanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. rodki ochrony indywidualnej – patrz 

sekcja 8 karty.  
 

Sek cj a 7:  Post powanie z  sub stan cj ami i  mieszan in ami o raz ich magazynowani e 

7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania 
 Pracowa  zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny. Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu. 

Przed przerw  i po zako czeniu pracy umy  r ce. Nieu ywane pojemniki trzyma  szczelnie 
zamkni te. Zadba  o w a ciw  wentylacj  pomieszczenia, w którym produkt jest stosowany.  
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ci 

 Przechowywa  tylko w oryginalnych, szczelnie zamkni tych opakowaniach. Chroni  przed mrozem. 
Przechowywa  w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie magazynowa  razem 
z artyku ami ywno ciowymi. Pojemniki, które by y ju  otwierane powinny by  ponownie szczelnie 
zamkni te i przechowywane w pozycji pionowej, uniemo liwiaj cej wysypanie si  produktu. Nie 
magazynowa  z kwasami i zasadami.  

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) ko cowe 
 Impregnat do drewna przeznaczony do zabezpieczania przed dzia aniem grzybów i owadów. 
 

Sek cj a 8:   Kontro la nara eni a/ rodki  o chrony ind ywidualnej  

8.1 Parametry dotycz ce kontroli 
  

Specyfikacja  NDS 
inne nietruj ce py y przemys owe – w tym 

zawieraj ce woln  (krystaliczn ) krzemionk  
poni ej 2% 

py  respirabilny py  ca kowity w ókna respirabilne 

 10 mg/m3  

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pó n.zm. 
8.2.  Kontrola nara enia 
 Przestrzega  ogólnych zasad bezpiecze stwa i higieny. Podczas pracy nie je , nie pi  i nie pali  

tytoniu. Unika  zanieczyszczenia skóry i oczu. Unika  wdychania py u produktu. Zadba  o w a ciw  
wentylacj .  

 Ochrona r k i cia a 
Stosowa  r kawice ochronne. Zalecany materia  na r kawice: neopren, PCV.  
Materia , z którego wykonane s  r kawice musi by  nieprzepuszczalny i odporny na dzia anie produktu. Wyboru materia u 
nale y dokona  przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybko ci przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich 
r kawic nie zale y tylko od materia u, lecz tak e od innych cech jako ciowych i zmienia si  w zale no ci od producenta. 
Zaleca si  regularne zmienianie r kawic i natychmiastow  ich wymian , je li wyst pi  jakiekolwiek oznaki ich zu ycia, 
uszkodzenia lub zmiany w wygl dzie (kolorze, elastyczno ci, kszta cie). 

 Ochrona oczu 
Stosowa  okulary ochronne w przypadku niebezpiecze stwa zanieczyszczena oczu. 
Ochrona dróg oddechowych 
W przypadku tworzenia si  py ów stosowa  mask  ochronn  z odpowiednim filtrem. 
Stosowane rodki ochrony indywidualnej musz  spe nia  wymagania zawarte w rozporz dzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pó n. zm.). 
Pracodawca obowi zany jest zapewni  rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynno ci oraz 
spe niaj ce wszystkie wymagania jako ciowe, w tym równie  ich konserwacj  i oczyszczanie. 

 

 

 Nale y zastosowa  procedury monitorowania st e  niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli 
czysto ci powietrza w miejscu pracy - o ile s  one dost pne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi 
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzgl dnieniem warunków panuj cych w miejscu nara enia oraz odpowiedniej 
metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i cz stotliwo  bada  i pomiarów powinny spe nia  
wymagania zawarte w rozporz dzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 

 Kontrola nara enia rodowiska 
Nie nale y dopu ci  do przedostania si  du ych ilo ci produktu do wód gruntowych, kanalizacji, 
cieków lub gleby. 

 

Sek cj a 9:  W a ciwo ci  f i zy czn e i  ch emi czne 

9.1 Informacje na temat podstawowych w a ciwo ci fizycznych i chemicznych 
 stan skupienia:     cia o sta e, krystaliczny proszek 

barwa:      szaro-bia a 
zapach:      charakterystyczny, zanika po impregnacji 
próg zapachu:     nie oznaczono 
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 warto  pH:     6 (roztwór 20%-owy) 
temperatura topnienia/krzepni cia:  nie oznaczono 
pocz tkowa temperatura wrzenia:  nie oznaczono 
temperatura zap onu:     nie oznaczono 
szybko  parowania    nie oznaczono 
palno  (cia a sta ego, gazu):   produkt nie jest palny 
dolna/ górna granica wybuchowo ci:  nie oznaczono 
pr no  par (20ºC):    nie dotyczy 
g sto  par:     nie oznaczono 
g sto  (20ºC, roztwór 20%):   1,096 g/cm3 

rozpuszczalno :    nie oznaczono 
wspó czynnik podzia u: n-oktanol/woda:  nie oznaczono 
temperatura samozap onu:   nie oznaczono 

 temperatura rozk adu:    nie oznaczono  
w a ciwo ci wybuchowe:   nie wykazuje 
w a ciwo ci utleniaj ce:    nie wykazuje 
lepko :     nie oznaczono 

9.2 Inne informacje 
 Brak dodatkowych bada . 
 

Sek cj a 10:  Stab i lno  i  reakt ywno  

10.1 Reaktywno   
 Reaguje z kwasami, zasadami i utlenieczami.  
10.2 Stabilno  chemiczna 
 Przy prawid owym u ytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 
10.3 Mo liwo  wyst pienia niebezpiecznych reakcji 
 Unika  kontaktu produktu z silnymi utleniaczami, kwasami i zasadami.  
10.4 Warunki, których nale y unika  
 Chroni  przed mrozem.  
10.5 Materia y niezgodne 
 Silne utleniacze, kwasy, zasady.  
10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu 
 Nie s  znane.  
 

Sek cj a 11:  In fo rmacj e to ksykologiczne 

11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych  
 Informacje dotycz ce ostrych i/lub opó nionych skutków nara enia zosta y okre lone na podstawie 

informacji o klasyfikacji produktu oraz/lub bada  toksykologicznych oraz wiedzy i do wiadcze  
producenta. 

 W kontakcie z oczami: mo e wywo a  ból, zawienie i zaczerwienienie, podra nienie.  
W kontakcie ze skór : zaczerwienieni, mo e powodowa  podra nienie.  
Po po kni ciu: mo e powodowa  md o ci, wymioty, ból brzucha, biegunk .  
Inhalacja: mo e powodowa  bóle i zawroty g owy, uczucie senno ci. 
Produkt mo e upo ledza  p odno . Mo e dzia a  szkodliwie na dziecko w onie matki. Kobiety  
w ci y nie powinny mie  kontaktu z produktem.  

 

Sek cj a 12:  In fo rmacj e ekologiczn e 

12.1 Toksyczno  
 Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska. 
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 toksyczno  dla czwartorz dowe zwi zki amoniowe, chlorki benzylo-C12-14-alkilodimetylowe 
 toksyczno  dla ryb (Oncorhynchus mykiss)  LC50 0,93 mg/l/96h 
 toksyczno  dla ryb (Pimephales promelas) LC50 0,28 mg/l/96h 
 toksyczno  dla rozwielitki (Daphnia magna) EC50 0,016 mg/l/48h 
 toksyczno  dla alg (Pseudokirchneriella subcapitata) ErC50 0,049 mg/l/72h 
12.2 Trwa o  i zdolno  do rozk adu 
 Brak danych.  
12.3 Zdolno  do biokumulacji 
 Brak danych. 
12.4 Mobilno  w glebie 
 Produkt nie jest mobilny w glebie.  
12.5 Wyniki oceny w a ciwo ci PBT i vPvB 
 Nie dotyczy. 
12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania 
 Produkt nie wp ywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej. 

 

 

Sek cj a 13:   Post powanie z  odp adami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
 Zalecenia dotycz ce mieszaniny: utylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Nie wprowadza  

do kanalizacji. Pozosta o ci sk adowa  w oryginalnych pojemnikach. Proponowany kod odpadu: 
03 02 99 (Inne niewymienione odpady).  

 Zalecenia dotycz ce zu ytych opakowa : odzysk / recykling / likwidacj  odpadów opakowaniowych 
przeprowadza  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Tylko opakowania ca kowicie opró nione 
mog  by  przeznaczone do recyklingu. 
Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrektywa 
Rady 91/689/EWG. 
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z pó n.zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z pó n. zm. 

 

Sek cj a 14:  In fo rmacj e doty cz ce t ranspor tu 

14.1 Numer UN 
  Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.  

14.2 Prawid owa nazwa przewozowa UN 
 Nie dotyczy. 
14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie 
 Nie dotyczy. 
14.4 Grupa pakowania 
 Nie dotyczy. 
14.5 Zagro enia dla rodowiska 
 Nie dotyczy. 
14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkownika 
 Nie dotyczy. 
14.7 Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC 
 Nie dotyczy. 
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Sek cj a 15:  In fo rmacj e doty cz ce p rzep i sów prawnych 

15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny 

 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancja chemicznych i ich mieszaninach  (Dz. U. Nr 63, poz. 322). 
Rozporz dzenie MZ z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacj  i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). 

 
Rozporz dzenie MZ z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji  
i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439). 
Rozporz dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych st e   
i nat e  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pó n. zm.) 
O wiadczenie Rz dowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej cia w ycie zmian do za czników A i B Umowy 
Europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641). 
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pó n. zm.). 
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz  
z pó n. zm.). 
Rozporz dzenie MO  z 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników  szkodliwych 
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). 
Ustawa z dnia 13 wrze nia 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 wraz z pó niejszymi 
zmianami). 
1907/2006/WE Rozporz dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowania ogranicze   
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw  
1999/45/WE oraz uchylaj ce Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 
76/769/EWG i dyrektyw  Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pó n. zm.  
1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG  
i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006.  
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbli enia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do klasyfikacji, 
pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. 
790/2009/WE Rozporz dzenie Komisji  z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-
technicznego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
2006/12/WE  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów. 
91/689/EWG Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych. 
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa   
i odpadów opakowaniowych. 
Kwas borowy i tetraboran sodu podlegaj  pod ograniczenia wynikaj ce z za cznika XVII Rozporz dzenia 
REACH oraz w czone zosta y na list  kandydack  substancji SVHC (lista kandydacka do za cznika XIV 
Rozporz dzenia REACH). 

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego 
 Brak danych na temat dokonania oceny bezpiecze stwa chemicznego dla substancji znajduj cych si   

w mieszaninie. 
 

 

Sek cj a 16:  Inne in fo rmacje 

 Pe en tekst zwrotów R i H z sekcji 3 karty 
 R22   Dzia a szkodliwie po po kni ciu. 

R34   Powoduje oparzenia. 
R50   Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
R60    Mo e upo ledza  p odno . 
R61   Mo e dzia a  szkodliwie na dziecko w onie matki. 
H302   Dzia a szkodliwie po po kni ciu. 
H314   Powoduje powa ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
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 H400   Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H360FD  Mo e dzia a  szkodliwie na p odno . Mo e dzia a  szkodliwie na dziecko w onie  
   matki. 

 Wyja nienie skrótów i akronimów 
Acute Tox. 4  Toksyczno  ostra, kat. 4 
Skin Corr.1B  Dzia anie r ce kat. 1B 
Repr. 1B  Dzia anie szkodliwe na rozrodczo  
Aquatic Acute 1  Stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego kat. 1 

 Szkolenia 

 Przed przyst pieniem do pracy z produktem u ytkownik powinien zapozna  si  z zasadami BHP 
odno nie obchodzenia si  z chemikaliami, a w szczególno ci odby  odpowiednie szkolenie 
stanowiskowe. 

 Dodatkowe informacje  
Data aktualizacji:  08.08.2011 r. 
Wersja:    5.0/PL 
Zmiany:   sekcja: 2, 3, 12, 15, 16. 
Osoba sporz dzaj ca kart : mgr in . Anna uczak 
Karta wystawiona przez: „THETA” Doradztwo Techniczne 

Karta ta zast puje i uniewa nia wszystkie jej dotychczasowe wersje. 
 Powy sze informacje powsta y w oparciu o aktualnie dost pne dane charakteryzuj ce produkt oraz 

do wiadczenie i wiedz  posiadan  w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi  one opisu jako ciowego 
produktu ani przyrzeczenie okre lonych w a ciwo ci. Nale y je traktowa  jako pomoc dla bezpiecznego 
post powania w transporcie, sk adowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to u ytkownika od 
odpowiedzialno ci za niew a ciwe wykorzystanie powy szych informacji oraz z przestrzegania wszystkich 
norm prawnych obowi zuj cych w tej dziedzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikaj cej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekszta canie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej 

zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione. 
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