
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data aktualizacji  27-sie-2014

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1.  Identyfikator produktu  
Nazwa wyrobu POLYLITE® 440-M850
Kod wyrobu: 33826 ;  51514; 51515; 51516; 122428; 188529
Rodzina chemiczna Żywicy Poliestrowej

1.2.  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  
Zalecane użycie (Niska emisja styrenu) żywicy poliestrowej

Zywica do laminowania
Sektor zastosowań [SU] SU3 - Zastosowania przemysłowe

SU12 - Wytwarzanie wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym mieszanie i konwersja
SU22 - Zastosowania profesjonalne

Kategorie wyrobów [PC] PC32 - Preparaty i związki polimerowe
Kategorie procesów [PROC] PROC3 - Stosowanie w zamkniętym wsadowym procesie technologicznym (synteza lub

sporządzanie)
PROC4 - Stosowanie we wsadowych procesach technologicznych i innych (synteza), gdzie
występuje prawdopodobieństwo narażenia
PROC5 - Mieszanie we wsadowych procesach technologicznych w celu sporządzenia
preparatów i wyrobów (wieloetapowy i/lub znaczący kontakt)
PROC7 - Spryskiwanie przemysłowe
PROC8a - Przemieszczanie substancji lub preparatu (załadunek/rozładunek) z
kadzi/dużych pojemników w nie przeznaczonych do tego warunkach
PROC8b - Przemieszczanie substancji lub preparatu (ładowanie/rozładowywanie) z/do
kadzi/dużych pojemników w warunkach do tego przeznaczonych
PROC9 - Przemieszczanie substancji lub preparatów do małych pojemników (dedykowana
linia napełniania, w tym ważenie)
PROC10 - Nakładanie wałkiem lub pędzlem
PROC11 - Spryskiwanie nieprzemysłowe
PROC13 - Poddawanie wyrobów zabiegom obejmującym zanurzanie i polewanie
PROC14 - Wytwarzanie preparatów lub wyrobów metodą tabletkowania, sprasowywania,
wytłaczania, peletyzacji
PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny

Zastosowania 0dradzane Brak danych

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

Producent
Reichhold UK Ltd.
54 Willow Road
Mitcham, Surrey
United Kingdom
CR4 4NA
+44 208 648 4684

Adres e-mail prodsafety@reichhold.com

1.4.  Numer telefonu alarmowego  
(CareChem24) +44(0)1235 239670

Numer telefonu Centrum Informacji o Zatruciach: Polska - Kontakt CareChem24

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1  - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
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Toksyczność ostra - oddechowa (pary) Kategoria 4
Działa żrąco/drażniąco na skórę Kategoria 2
Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu Kategoria 2
Toksyczność rozrodcza Kategoria 2
Działanie toksyczne na szczególne narządy docelowe (narażenie jednorazowe) Kategoria 3
Działanie toksyczne na szczególne narządy docelowe (narażenie powtarzalne) Kategoria 1
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 3

2.2.  Składniki etykiety  

Etykiety zgodne z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]  

Hasło Ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Zawiera Styren

Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia
H315 - Działa drażniąco na skórę
H319 - Działa drażniąco na oczy
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H372 - Powoduje uszkodzenie sluchu w wyniku narazenia dlugotrwalego lub powtarzajacego sie wdychania
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

55.3 procent mieszaniny stanowi składnik(-i) o nieznanej toksyczności ostrej
55.7 % mieszaniny składa się ze składnika(-ów) o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego

Zwroty wskazujące środki ostrożności - EU (§28, 1272/2008)
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione
P260 - Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
P370 + P378 - W przypadku pożaru: Użyć suchego piasku, suchego środka chemicznego lub piany odpornej na alkohol do
gaszenia

2.3.  Inne zagrożenia  
Brak danych.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2.  Mieszaniny  
Nazwa chemiczna Ne WE Nr. CAS % wagowo EU - GHS

Klasyfikacja
substancji

Nr rej. REACH

Styren 202-851-5 100-42-5 40-50 Skin Irrit. 2 (H315)
Flam. Liq. 3 (H226)
Eye Irrit. 2 (H319)

01-2119457861-32

Ciecz palna
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Acute Tox. 4 (H332)
STOT SE 3 (H335)
STOT RE 1 (H372)

Repr. 2 (H361d)
Asp. Tox. 1 (H304)
Aquatic Chronic 3

(H412)
Węglowodory, C4,
1,3-butadien-free,
polymd., frakcja
triisobutylene,
uwodornione

297-629-8 93685-81-5 <1.5 Flam. Liq. 3 (H226)
Asp. Tox. 1 (H304)

Aquatic Tox. 4
(H413)

01-2119490725-29

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.  Opis środków pierwszej pomocy  
Kontakt z oczyma
Niezwłocznie przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut. Wezwać pomoc medyczną.

Kontakt ze skórą
Zmyć ciepłą wodą z mydłem. Zdjąć skażoną odzież i obuwie. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Spożycie
NIE wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Wdychanie
Usunąć na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. W przypadku utrudnionego oddychania, podać tlen. W
przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.

4.2.  Najważniejsze objawy i działania, zarówno ostre i opóźnione  
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

4.3.  Wskazanie ewentualnej konieczności bezzwłocznej pomocy medycznej i leczenia specjalnego  
Uwagi dla lekarza
Leczyć objawowo.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1.  Środki gaśnicze  
Odpowiednie środki gaśnicze
Dwutlenek węgla (CO2), Piana, Sucha substancja chemiczna, Rozpylona woda

Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa
Nie stosować stałego strumienia wody, ponieważ może to spowodować rozproszenie i rozprzestrzenienie się ognia.

5.2.  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Szczególne zagrożenia wynikające z kontaktu z samą substancją lub preparatem, produktami spalania, wydzielanymi
gazami
Produkt łatwopalny. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą się przemieszczać daleko od miejsca
pracy zanim się zapalą/lub zwrotnie cofną płomień do źródła par. W rezultacie spalania mogą się wytwarzać tlenek węgla,
dwutlenek węgla, drażniące lub toksyczne pary i gazy. Walczyć z ogniem z maksymalnej odległości lub stosować bezzałogowe
uchwyty do węży strażackich lub dysze sterowane. Przenieść pojemniki z miejsca pożaru, jeśli można to zrobić bezpiecznie.
Schładzać pojemniki, zalewając je dużą ilością wody przez długi czas po ugaszeniu ognia. Natychmiast się wycofać w przypadku
wystąpienia sygnału alarmowego wyzwolonego przez zabezpieczenia wentylacyjne lub zmiany koloru zbiornika. Pozostałości po
pożarze oraz skażoną wodę pogaśniczą należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.
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Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków
Stosować niezależny aparat oddechowy oraz odzież ochronną.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1.  Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować
wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca
uwolnienia/wycieku. Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą
gromadzić się w nisko położonych przestrzeniach.
Wszelkie wyposażenie stosowane do przenoszenia produktu musi być uziemione.

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Nie dopuścić aby materiał skaził wody gruntowe.
Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji.

6.3.  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Można stosować pianę tamującą pary w celu ich redukcji. Pochłonąć wyciek z materiałem obojętnym (np Suchym piaskiem lub
ziemią) i umieścić w pojemniku na odpady chemiczne. Używać czystych narzędzi nie wytwarzających iskier do zbierania
absorbowanego materiału.

6.4.  Odniesienia do innych sekcji  
Patrz: sekcja 12 po dalsze informacje

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Postępowanie
Nie wdychać pary ani mgły. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed
ponownym użyciem. Zapewnić odpowiednią wentylację. Uziemić i połączyć pojemniki podczas transportu materiału. Stosować
narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Należy się skonsultować z dostawcą aktywatorów i
katalizatorów, aby otrzymać dodatkowe instrukcje odnoszące się do właściwego mieszania i stosowania. Puste pojemniki mogą
zachować pozostałość materiału (ciecz i/lub pary). Nie poddawać ciśnieniu, ciąć, spawać,  lutować twardym lutem, lutować,
wiercić, szlifować lub wystawiać tych pojemników na działanie ciepła, płomieni, iskier, elektryczności statycznej lub innych źródeł
zapłonu, jako że pojemnik może wybuchnąć i spowodować uszkodzenia ciała lub śmierć. Puste beczki powinny być całkowicie
odsączone i właściwie zaszpuntowane. Puste beczki powinny być bezzwłocznie zwrócone do firmy regenerującej beczki lub
właściwie utylizowane. Nie stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania lub posługiwania się.

Ogólne kwestie związane z higieną
Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności  
Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła
słonecznego. Przechowywać z dala od materiałów niekompatybilnych. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym,
dobrze wentylowanym miejscu. Aby zapewnic maksymalna stabilnosc i utrzymanie optymalnych wlasciwosci zywicy, zywicy
powinny byc przechowywane w zamknietych pojemnikach, w temperaturze ponizej 25°C.

7.3.  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
Scenariusz narażenia Brak danych
Inne wytyczne Brak danych

8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.  Parametry kontrolne  
Wartości graniczne narażenia
Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy.

Styren
Austria 80 ppm STEL

340 mg/m3 STEL
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20 ppm TWA
85 mg/m3 TWA

Belgia 25 ppm TWA
108 mg/m3 TWA
(skin)
80 ppm STEL
346 mg/m3 STEL

Bułgaria 85.0 mg/m3 TWA
215.0 mg/m3 STEL

Chorwacja 250 ppm STEL KGVI
1080 mg/m3 STEL KGVI
100 ppm TWA GVI
430 mg/m3 TWA GVI

Republika Czeska 400 mg/m3 Ceiling
100 mg/m3 TWA
(skin)

Dania 25 ppm Ceiling
105 mg/m3 Ceiling
(skin)

Estonia 20 ppm TWA
90 mg/m3 TWA
50 ppm STEL
200 mg/m3 STEL
(skin)

Finlandia 20 ppm TWA
86 mg/m3 TWA
100 ppm STEL
430 mg/m3 STEL

Francja 23.3 ppm TWA
100 mg/m3 TWA
46.6 ppm STEL
200 mg/m3 STEL

Niemcy 20 ppm TWA
86 mg/m3 TWA

Grecja 100 ppm TWA
425 mg/m3 TWA
250 ppm STEL
1050 mg/m3 STEL

Węgry 50 mg/m3 TWA AK
50 mg/m3 STEL CK

Irlandia 20 ppm TWA
85 mg/m3 TWA
40 ppm STEL
170 mg/m3 STEL

Włochy 20 ppm TWA
85 mg/m3 TWA
40 ppm STEL
170 mg/m3 STEL

Łotwa 10 mg/m3 TWA
30 mg/m3 STEL

Litwa 20 ppm TWA (IPRD)
90 mg/m3 TWA (IPRD)
10 ppm TWA (IPRD)
50 ppm STEL (TPRD)
200 mg/m3 STEL (TPRD)
(skin)

Norwegia 25 ppm TWA
105 mg/m3 TWA
25 ppm STEL
105 mg/m3 STEL

Polska 200 mg/m3 STEL
50 mg/m3 TWA

Portugalia OEL Danych 20 ppm
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40 ppm STEL
Rumunia 12 ppm TWA

50 mg/m3 TWA
35 ppm STEL
150 mg/m3 STEL

Rosja 10 mg/m3 TWA (vapor)
30 mg/m3 STEL (vapor)

Słowacja 20 ppm TWA
86 mg/m3 TWA
200 mg/m3 Ceiling

Słowenia 20 ppm TWA
86 mg/m3 TWA
80 ppm STEL
344 mg/m3 STEL

Hiszpania 20 ppm TWA
86 mg/m3 TWA
40 ppm STEL
172 mg/m3 STEL

Szwecja 10 ppm LLV
43 mg/m3 LLV
20 ppm STV
86 mg/m3 STV
(skin)

Szwajcaria 40 ppm STEL
170 mg/m3 STEL
20 ppm TWA
85 mg/m3 TWA

Zjednoczone Królestwo (Wielka
Brytania)

100 ppm TWA
430 mg/m3 TWA
250 ppm STEL
1080 mg/m3 STEL

ACGIH - TLV 20 ppm TWA
40 ppm STEL

Węglowodory, C4, 1,3-butadien-free, polymd., frakcja triisobutylene, uwodornione
Szwecja 350 mg/m3 LLV

Legenda
ACGIH (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)
TLV® (Wartość limitu progowego)
TWA (średnia ważona w czasie)
STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego)
MAK - Maksymalne wartości dopuszczalnych stężeń
SKIN: Wchłanianie przez skórę

Dopuszczalne wartości biologicznego narażenia zawodowego

Nazwa chemiczna Styren
Bułgaria
BEI: 600 mg/g Creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid and Phenylglyoxylic acid - together in urine, SAMPLING TIME: at
the end of exposure or end of shift, in remote exposure - after several shifts
Finlandia
BEI: 1.2 mmol/L, DETERMINANT: MAPGA in urine, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: MAPGA equals sum of urinary
Mandelic and Phenylglyoxylic acids
Francja
BEI: 0.55 mg/L, DETERMINANT: Styrene in venous blood, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: Semi-quantitative
(ambiguous interpretation)
BEI: 0.02 mg/L, DETERMINANT: Styrene in venous blood, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: Semi-quantitative
(ambiguous interpretation)
BEI: 800 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: Non-specific
(observed after the exposure to other substances)
BEI: 300 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE: Non-specific
(observed after the exposure to other substances)
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BEI: 240 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE: Non-specific
(observed after the exposure to other substances)
BEI: 100 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: prior to shift, NOTE:
Niemcy
BEI: 600 mg/g, DETERMINANT: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift, NOTE:
measured as mg/g Creatinine
BEI: 600 mg/g, DETERMINANT: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of several shifts,
NOTE: measured as mg/g Creatinine; for long-term exposures
Łotwa
BEI: 0.8 g/g Creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift
BEI: 0.55 mg/l, DETERMINANT: Styrene in blood, SAMPLING TIME: end of shift
Rumunia
BEI: 800 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift
BEI: 300 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid in urine, SAMPLING TIME: beginning of second shift
BEI: 100 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: end of shift
BEI: 100 mg/g creatinine, DETERMINANT: Phenylglyoxylic acid in urine, SAMPLING TIME: beginning of second shift
BEI: 0.55 mg/L, DETERMINANT: Styrene in blood, SAMPLING TIME: end of shift
BEI: 0.02 mg/L, DETERMINANT: Styrene in blood, SAMPLING TIME: beginning of second shift
Słowacja
BEI: 600 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid and phenylglycolic acid in urine, SAMPLING TIME: after all work
shifts, NOTE: for long-term exposure
BEI: 600 mg/g creatinine, DETERMINANT: Mandelic acid and phenylglycolic acid in urine, SAMPLING TIME: end of exposure
or work shift, NOTE:

Nazwa chemiczna Pochodny poziom niepowodujący
zmian (DNEL)

Przewidywane stężenie
niepowodujące zmian w środowisku
(PNEC)

Styren Koniec Użyj: Pracowników
Droga narazenia: Inhalacja
Rodzaj narazenia: Ostre efekty
Wartosc: 289 mg/m3 (68 ppm)

Koniec Użyj: Pracowników
Droga narazenia: Inhalacja
Rodzaj narazenia: Ostre skutki lokalne
Wartosc: 306 mg/m3 (72 ppm)

Koniec Użyj: Pracowników
Droga narazenia: Inhalacja
Rodzaj narazenia: Dlugotrwale efekty
Wartosc: 85 mg/m3 (20 ppm)

Koniec Użyj: Pracowników
Droga narazenia: Skórny
Rodzaj narazenia: Dlugotrwale efekty
Wartosc: 406 mg/kg bw/dzien

Koniec Użyj: Populacji ogólnej
Droga narazenia: Inhalacja
Rodzaj narazenia: Ostre efekty
Wartosc: 174.25 mg/m3 (41 ppm)

Koniec Użyj: Populacji ogólnej
Droga narazenia: Inhalacja
Rodzaj narazenia: Ostre skutki lokalne
Wartosc: 182.75 mg/m3 (43 ppm)

Koniec Użyj: Populacji ogólnej
Droga narazenia: Inhalacja
Rodzaj narazenia: Dlugotrwale efekty
Wartosc: 10.2 mg/m3 (2.4 ppm)

Swieza woda
Wartość: 0,028 mg/l
Współczynnik oceny: 10

Woda Morska
Wartość: 0,0028 mg/l
Współczynnik oceny: 100

Woda
Wartość: 0,04 mg/l Prasowe
przerywana
Współczynnik oceny: 100

Swiezych osadów wody
Wartość: 0,614 mg/kg dw

Osadów morza
Wartość: 0,0614 mg/kg dw

Oczyszczalnia sciekówścieków
Wartość: 5 mg/l
Współczynnik Ocena: 100

Gleba
Wartość: 0,2 mg/kg
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Koniec Użyj: Populacji ogólnej
Droga narazenia: Skórny
Rodzaj narazenia: Dlugotrwale efekty
Wartosc: 343 mg/kg bw/dzien

8.2.  Kontrola narażenia  
Techniczne środki kontroli Stosowanie ogólnej wentylacji dla utrzymania stężenia, które są w powietrzu do poziomów,

które są zalecane poniżej regulacyjnych i dopuszczalnych norm narażenia zawodowego.
Miejscowa wentylacje moga byc wymagane w niektórych operacji.

Wyposażenie ochrony
indywidualnej

Ochrona oczu okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166. Jeśli prawdopodobne jest
wystąpienie rozprysków:. Szczelne gogle (EN166). Dopilnować, by stanowiska płukania
oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Ochrona skóry Odzież nieprzepuszczalna.

Ochrona rąk Rękawice ochronne odpowiadające EN 374. Stosować rękawice ochronne z gumy
nitrylowej lub Vitonu™. Rękawice z kauczuku nitrylowego lub z polichlorku winylu (PVC)
mogą być używane do ochrony przed rozpryskami lub przerywany i krótki kontakt z styren
w żywicy poliestrowej. Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i
czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic. Należy również uwzględnić
specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia,
abrazja.

Ochrona dróg oddechowych Żadne nie są wymagane, jeśli zagrożenia zostały oszacowane, a stężenia unoszące się w
powietrzu są utrzymywane poniżej progów narażenia, określonych w Sekcji 8. Nosić
homologowaną maskę oddechową z wkładami filtrującymi pary organiczne i filtry
cząsteczek tam, gdzie stężenia unoszące się w powietrzu mogą przekroczyć progi
narażenia podane w Sekcji 8 i/lub istnieje narażenie na pył lub mgłę spowodowane
piaskowaniem, szlifowaniem, cięciem lub natryskiem. Nosić homologowaną maskę
oddechową z nadciśnieniowym zasilaniem w powietrze z zapewnionymi zabezpieczeniami
ewakuacyjnymi, jeśli istnieje jakakolwiek możliwość niekontrolowanego uwolnienia, nie
znane są stężenia unoszące się w powietrzu lub w każdych innych okolicznościach, w
których maski oddechowe oczyszczające powietrze mogą nie zapewnić wystarczającej
ochrony.

Zalecany rodzaj filtra Typ A (EN141) oraz/i Typ P2 (EN143)

Środki kontrolne narażenia
środowiska

W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne
władze.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1.  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  
Wygląd Niebieski
Stan fizyczny Płyn
Zapach Gryzący
Próg wyczuwalności zapachu 0.2 ppm (Styren)

Uwagi  Metoda  
pH Nie dotyczy Brak znanych
Temperatura topnienia /
Temperatura zamarzania

-30°C (Styren) Brak znanych

Temperatura wrzenia / przedział
temperatur wrzenia

146°C (Styren) Brak znanych

Temperatura zapłonu  32  °C Zamkniety tygiel Seta
Szybkość parowania 0.49 (BuAc = 1) (Styren) Brak znanych
Limit palności w powietrzu

Górny(-a) 6.1% (Styren)
Dolny(-a) 1.1% (Styren)
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Właściwości wybuchowe Brak danych
Właściwości utleniające Brak danych

9.2.  Inne informacje  
Brak danych

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1.  Reaktywność  
Materiał niestabilny w przypadku wyczerpania się inhibitora.

10.2.  Stabilność chemiczna  
Substancja stabilna w normalnych warunkach. Substancja stabilna w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3.  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
Może dojść do polimeryzacji. Niebezpieczne polimeryzacji będzie występować, jeżeli skażone z nadtlenków, sole metali i
polimeryzacji katalizatory. W przypadku wyczerpania się inhibitora może dojść do niebezpiecznej polimeryzacji, która może
spowodować wydzielanie się ciepła i wzrost ciśnienia w zamkniętych pojemnikach. Produkt zostanie poddany niebezpiecznych
polimeryzacji w temperaturze powyżej 150 F (65 C).

10.4.  Warunki, których należy unikać  
Źródło ciepła, ognia i iskry. Zanieczyszczenia spowodowane przez materiały wymienione jako Nieodpowiednie materiały. Materiał
niestabilny w przypadku wyczerpania się inhibitora. Podwyższona temperatura.

10.5.  Materiały niezgodne  
Silne kwasy. Silne czynniki utleniające. Sole metali. inicjatory polimeryzacji. Miedź. Stopy miedzi. Mosiądz.

10.6.  Niebezpieczne produkty rozkładu  
Węglowodory. Tlenek węgla. Dwutlenek węgla (CO2). Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących i
toksycznych gazów i par.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.  Informacje o skutkach toksykologicznych  
Toksyczność ostra

Styren 
LD50, doustne = 5000 mg/kg  (Rat)
LD50, skóra > 2000 mg/kg (Rat)
LC50, oddechowe = 11.8 mg/l (4 H) (Rat)

Węglowodory, C4, 1,3-butadien-free, polymd., frakcja triisobutylene, uwodornione 
LD50, doustne > 2000 mg/kg  (Rat)
LD50, skóra > 747 mg/kg (Rat)

Wdychanie Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może działać drażniąco na drogi oddechowe.
Wdychanie oparów w wysokim stężeniu może powodować depresje i narkozę.

Spożycie Działa szkodliwie po połknięciu. Połknięcie może działać drażniąco na układ pokarmowy,
powodować  nudności, wymioty i biegunkę.

Ciśnienie pary 6.7 hPa (Styren) @ 20°C Brak znanych
Gęstość pary 3.6 (Aria = 1) (Styren) Brak znanych
Ciężar właściwy 1.08 - 1.12 @ 23°C Brak znanych
Rozpuszczalność Nierozpuszczalny (Woda) Brak znanych
Współczynnik podziału:
n-oktanol/woda

Brak danych Brak znanych

Temperatura samozapłonu 490°C (Styren) Brak znanych
Temperatura rozkładu Brak danych Brak znanych
Lepkość 1100 - 1300 mPa·s @ 23°C Metoda badania Brookfield

__________________________________________________________________________________________
Strona   9 / 13

GOLDCAR Żywica PS poliestrowa do laminowania
23.10.2017

AUTOFIT Żywica PS poliestrowa zestaw naprawczy z matą szklaną



__________________________________________________________________________________________
POLYLITE® 440-M850 Data aktualizacji  27-sie-2014

Kontakt ze skórą Działa drażniąco na skórę. Dłuższy kontakt ze skórą może powodować odtłuszczenie i
zapalenie skóry.

Kontakt z oczyma Działa drażniąco na oczy.

Podrażnienie Działa drażniąco na oczy i skórę.

Działanie żrące Nie powoduje korozji.

Uczulenie Duyarlilaştirici degil.

Działania rakotwórcze Nie ma przekonujących dowodów na potencjalne działanie rakotwórcze styrenu u ludzi.

Toksyczność powtarzanej dawki U człowieka, styren może spowodować przejściowe obniżenie rozróżniania kolorów i
wpływać na słuch. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować
podrażnienia skóry i zapalenia, spowodowane wysuszającymi własnościami produktu.
Może powodować uszkodzenie wątroby, oczu, mózgu, układu oddechowego, ośrodkowego
układu nerwowego poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie wdychania.

Działania mutagenne Styrenu dał mieszane pozytywne i negatywne wyniki w wielu testach mutagenności.
Styrenu nie mutagenne bez aktywacji metabolicznej, ale dał negatywnych i pozytywnych
wyników mutagennych z aktywacją metaboliczną.

Narząd(-y) docelowy(-e) Wątroba, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN), Układ oddechowy.

Numeryczne wartości toksyczności  - Informacje o produkcie  

Nieznana toksyczność ostra 55.3 procent mieszaniny stanowi składnik(-i) o nieznanej toksyczności ostrej

Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS
ATEmix (skórny) 2025  mg/kg
ATEmix (wdychanie pyłu/mgły) 2803.9  mg/l
ATEmix (wdychanie pary) 11.9  mg/l

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.  Toksyczność  

Styren
Glony EC50 = 1.4 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h)

EC50  0.46 - 4.3 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h)
Ryby LC50  3.24 - 4.99 mg/L (Pimephales promelas) (96 h) flow-through

LC50  19.03 - 33.53 mg/L (Lepomis macrochirus) (96 h) static
LC50  6.75 - 14.5 mg/L (Pimephales promelas) (96 h) static
LC50  58.75 - 95.32 mg/L (Poecilia reticulata) (96 h) static

Bezkręgowców wodnych EC50  3.3 - 7.4 mg/L (Daphnia magna) (48h)
Węglowodory, C4, 1,3-butadien-free, polymd., frakcja triisobutylene, uwodornione
Bezkręgowców wodnych EC50 >0.04 mg/L (Daphnia magna) (48h)

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu  
Brak danych.

12.3.  Zdolność do bioakumulacji  
Bioakumulacja nie jest prawdopodobna.
Styren

log Kow  2.95
Współczynnik biokoncentracji (BCF)  74

12.4.  Mobilność w glebie  
Brak danych.
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12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Niniejszy preparat nie zawiera substancji uznawanych za związek trwały, bioakumulujący i toksyczny (PBT) Niniejsza mieszanina
nie zawiera substancji uznawanej za bardzo trwałą lub ulegającą silnej bioakumulacji (vPvB)

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania  
Brak danych

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.  Metody unieszkodliwiania odpadów  
Odpady z pozostałości/niezużytych
produktów

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawartość/pojemniki utylizować
zgodnie z miejscowymi przepisami. Może być spalony, gdy jest to zgodne z miejscowymi
przepisami.

Skażone opakowanie Puste pojemniki należy skierować do lokalnego punktu przetwórstwa w celu powtórnego
użycia, odzysku lub usunięcia.

Nr EWC utylizacji odpadów 07 00 00 Odpady z procesów chemicznych organicznych
07 02 00 Odpady z PPDS z tworzyw sztucznych, gumy syntetycznej i włókien sztucznych
07 02 99 Inne niewymienione odpady

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

ADR/RID 

Nr UN UN1866
Właściwa nazwa przewozowa ŻYWICA, ROZTWÓR
Klasa zagrożenia 3
Grupa pakowania III
Zagrożenie środowiska Żaden(-a,-e)
Kod klasyfikacji F1
Numer identyfikacyjny zagrożenia
(Nr Kemlera)

30

Kod ograniczeń w tunelach D/E
Wyjątek ADR Niniejszy materiał spełnia kryteria lepkości określone w ADR 2.2.3.1.5 i może być

sklasyfikowany jako "nie niebezpieczny", przy pakowaniu w pojemniki o pojemności
mniejszej niż 450 litrów.

IMDG/IMO 

Nr UN UN1866
Właściwa nazwa przewozowa ŻYWICA, ROZTWÓR
Klasa zagrożenia CLASS 3
Grupa pakowania PG III
Zagrożenie środowiska Żaden(-a,-e)
Nr EmS F-E, S-E
Wyjątek IMDG Niniejszy materiał spełnia kryteria lepkości określone w IMGD Przepis 2.2.3.1.5 i może być

zwolniony z wymogów oznakowania, etykietowania i badania opakowań,  jeśli jest
transportowany w pojemnikach 30 litrowych lub mniejszych.

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

Brak danych

IATA 

Nr UN UN1866
Właściwa nazwa przewozowa ŻYWICA, ROZTWÓR
Klasa zagrożenia 3
Grupa pakowania III
Zagrożenie środowiska Żaden(-a,-e)
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Instrukcje pakowania 355; 366

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

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

Dania 

Lista substancji i procesów, które są uznawane za rakotwórcze
Nazwa chemiczna Stan
Styren (CAS #: 100-42-5) Present
Dodatkowe wskazówki
Nie może być używany przez młodzież do lat 18, sygn. zawiadomienia z Ministerstwa Pracy, dotyczące pracy przez młodych ludzi.
Użytkownik musi wcześniej przejść specjalne szkolenie zatwierdzone przez Inspekcja Pracy (AT) w celu pracy z produktami
zawierającymi substancje rakotwórcze.

Niemcy 

Klasyfikacja WGK (VwVwS)
Zagrożenie wodne - ( Stopień zagrożenia 2 )

Niderlandy 

Brak danych

Klasa zagrożenia dla wody
10-Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Listy międzynarodowe 
TSCA Status magazynie: Wszystkie składniki niniejszego materiału znajdują się wykazie US Toxic Substances

Control Act (TSCA) (Ustawy USA o Kontroli Substancji Toksycznych) lub są z niego
wyłączone.

Kanadyjski Status magazynie: Wszystkie składniki niniejszego materiału znajdują się w Kanadyjskim Wykazie Substancji
Krajowych (Canadian Domestic Substances List (DSL)).

Australijski Stan magazynu: Niniejszy produkt zawiera jedną lub więcej substancji chemicznych, które obecnie nie
znajdują się w Australijskim Wykazie Substancji Chemicznych (Australian Inventory of
Chemical Substances).

Koreański Status magazynie: Niniejszy produkt zawiera jedną lub więcej substancji, które obecnie nie znajdują się w
Koreańskim Wykazie Substancji Chemicznych (Korean Chemical Substances List).

Filipińskie inwentaryzacji: Niniejszy produkt zawiera jedną lub więcej substancji, które obecnie znajdują się w
Filipińskim Wykazie Substancji Chemicznych (Philippine Inventory of Chemicals and
Chemical Substances).

Japoński ENCS: Niniejszy produkt zawiera jedną lub więcej substancji, które obecnie nie znajdują się w
Japońskim Wykazie Istniejących Substancji Chemicznych i Nowych Substancji
Chemicznych ( Japanese Inventory of Existing and New Chemical Substances).

Chiński IECS: Niniejszy produkt zawiera jedną lub więcej substancji chemicznych, które obecnie nie
znajdują się w Chińskim Wykazie Substancji Chemicznych (Chinese Inventory of Chemical
Substances).

Nowa Zelandia inwentaryzacji: Niniejszy produkt zawiera jedną lub więcej substancji, które obecnie nie znajdują się w
Nowozelandzkim Wykazie Substancji Chemicznych (New Zealand Inventory of Chemicals).
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Rejestracje Produktów 
Norwegia PRN-numer: 33322
Dania Nie dotyczy
Szwecja P.nr.: 326903-2

16. INNE INFORMACJE

Procedura klasyfikacji: 
Toksyczność ostra - oddechowa (pary) Metoda obliczeniowa
Działa żrąco/drażniąco na skórę Metoda obliczeniowa
Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu Metoda obliczeniowa
Działanie toksyczne na szczególne narządy docelowe (narażenie
jednorazowe)

Metoda obliczeniowa

Działanie toksyczne na szczególne narządy docelowe (narażenie
powtarzalne)

Metoda obliczeniowa

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Metoda obliczeniowa

Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3
H226 - Łatwopalna ciecz i pary
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H315 - Działa drażniąco na skórę
H319 - Działa drażniąco na oczy
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H372 - Powoduje uszkodzenie sluchu w wyniku narazenia dlugotrwalego lub powtarzajacego sie wdychania
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych  
Denmark Arbejdstilsynet Order no. 908 of 27 September 2005 with subsequent amendments

Opracowano przez Reichhold Product Regulatory Department (Dział Regulacji Produktu Firmy Reichold)
Numer telefonu: +1-919-990-7500

Data aktualizacji 27-sie-2014

Powód wprowadzenia zmiany Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach):
2, 15, 16

Poprzednia data 14 czerwiec 2013

Niniejsze informacje zostały podane w dobrej wierze i są właściwe według najlepszej wiedzy Reichhold'a na dzień niniejszego
dokumentu i zostały stworzone, aby wspomóc naszych odbiorów; jakkolwiek, Reichhold nie wyraża oświadczenia co do
kompletności lub dokładności niniejszego dokumentu. Niniejsze produkty są przeznaczone na sprzedaż dla odbiorców
przemysłowych i handlowych. Wymagamy od odbiorców, aby poddawali nasze produkty sprawdzeniu i próbom przed ich
zastosowaniem i upewnienia się, co do przydatności dla ich szczególnych zastosowań. Jakiekolwiek wykorzystanie  niniejszych
informacji lub poleganie na nich lub podejmowanie decyzji na ich podstawie przez odbiorców Reichhold'a lub strony trzecie stanowi
odpowiedzialność danego odbiorcy lub strony trzeciej. Reichhold wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody lub
zobowiązania jakiegokolwiek rodzaju będące rezultatem stosowania niniejszych informacji. NINIEJSZE NIE STANOWI
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB REPREZENTACJI PRAWNYCH ZARÓWNO WYRAŻONYCH JAK I IMPLIKOWANYCH,
WŁACZNIE Z TYMI, KTÓRE DOTYCZĄ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO SZCZEGÓLNEGO CELU W
ODNIESIENIU DO NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB PRODUKTU, KTÓRE SĄ W NINIEJSZYM OPISANE. W ŻADNYM
PRZYPADKU REICHHOLD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKAJĄCE
SZKODY.

Koniec karty charakterystyki

Ciecz palna Na podstawie danych z badań

__________________________________________________________________________________________
Strona  13 / 13

GOLDCAR Żywica PS poliestrowa do laminowania
23.10.2017

AUTOFIT Żywica PS poliestrowa zestaw naprawczy z matą szklaną


