POWAIR MIST
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 1. 2. 2016 Data weryfikacji: 23. 9. 2016 Zastępuje: 11. 7. 2016 Wersja: 2.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa
1.1.

Identyfikator produktu

Postać produktu

: Mieszanina

Nazwa handlowa

: POWAIR MIST

Odparowywacz

: Aerozol

1.2.

Odpowiednie zalecane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz przeciwwskazania stosowania

1.2.1.

Odpowiednie zalecane zastosowanie

Kategoria głównego zastosowania

: Zastosowanie przemysłowe,Zastosowanie zawodowe,Stosowanie przez konsumentów

Zastosowanie substancji/mieszaniny

: Neutralizator zapachu

1.2.2.

Przeciwwskazania stosowania

Brak dodatkowych informacji
1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca
Odorchem Manufacturing Corp.
Unit #1 – 9790 190th St.
Surrey, BC V4N 3M9
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/
1.4.

Dystrybutor
Mariner Packaging Co. Ltd.
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside
Industrial Estate
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom
T 44 1472 242 244
www.powair.co.uk

Numer telefonu alarmowego

Country
United Kingdom

Organisation/Company
National Poisons Information
Service (Belfast Centre)

Address
Grosvenor Road
BT12 6BA Belfast

Royal Victoria Hospital

United Kingdom

National Poisons Information
Service (Birmingham Centre)

Dudley Road
B18 7QH Birmingham

City Hospital, Guy's & St Thomas'
Hospital Trust

United Kingdom

National Poisons Information
Service (Cardiff Centre)

Penarth
CF64 2XX Cardiff

Gwenwyn Ward, Wolfson Unit

United Kingdom

National Poisons Information
Service (Newcastle Centre)
Regional Drugs and Therapeutics Centre

Claremont Place
Newcastle-upon-Tyne
NE1 4LP Newcastle

Emergency number
0844 892 0111 (UK
only, Monday to Friday,
08.00 to 18.00 hours)
0844 892 0111 (UK
only, Monday to Friday,
08.00 to 18.00 hours)

Comment

0844 892 0111 (UK
only, Monday to Friday,
08.00 to 18.00 hours)
0844 892 0111 (UK
only, Monday to Friday,
08.00 to 18.00 hours)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszanina/Substancja: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z
Aerozol, Kategoria 1 H222;H229
Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16
Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska
Szczególnie łatwopalny aerozol.
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

Hasło ostrzegawcze (CLP)

: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

: H222 - Szczególnie łatwopalny aerozol
H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

: P102 - Chronić przed dziećmi
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i
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innych źródeł zapłonu. Nie palić
P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu
P251 - Nie otwierać gwałtownie ani nie spalać, nawet po zużyciu
P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50 °C/122 °F
Zwroty EUH

: EUH208 - Zawiera terpeny i terpenoidy (65996-98-7), Citrus aurantium dulcis (orange) peel
oil(8008-57-9), Pinus palustris leaf extract (oil)(8002-09-3). Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej

ierać

2.3.

Inne zagrożenia

Inne zagrożenia mające wpływ na klasyfikację

: Może powodować uczulenie przy kontakcie ze skórą.

PBT: jeszcze nieocenione
vPvB: jeszcze nieocenione

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1.

Substancja

Nie dotyczy
3.2.

Mieszanina

Nazwa

Identyfikator produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporządzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Izobutan

(Numer CAS) 75-28-5
(Numer WE) 200-857-2
(Numer indeksowy) 601-004-00-0

60 - 100

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas

Propan

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

5 - 10

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas

etanol, alkohol etylowy

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

3-7

Flam. Liq. 2, H225

Terpeny i terpenoidy

(Numer CAS) 65996-98-7
(Numer WE) 266-034-5

<1

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil

(Numer CAS) 8008-57-9

<1

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Pinus palustris leaf extract (oil)

(Numer CAS) 8002-09-3

<1

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.

Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - środki ogólnie

: W przypadku złego samopoczucia, należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to
możliwe). Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej.

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

: Płukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami

: Natychmiast wypłukać dużą ilością wody. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

4.2.

Najważniejszce symptomy oraz objawy, ostre, jak i opóźnione

Symptomy/urazy w przypadku kontaktu ze skórą : Może powodować reakcję alergiczną skóry.
4.3.

Wskazania do konieczności jakiejkolwiek natychmiastowej pomocy lekarskiej oraz szczgólnej troski

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1.

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

: Suchy proszek. Spryskiwanie wodą.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Nie używać silnego strumienia wody.
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5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenie pożarowe

: Szczególnie łatwopalny aerozol.

Zagrożenie wybuchem

: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Reaktywność w przypadku pożaru

: Kontenery mogą wytwarzać ciśnienie w razie wystawienia na ciepło (plomień). Może się
rozkładać przy kontakcie z płomieniem lub ekstremalnie gorącą powierzchnią metalową i
wytwarzać substancje toksyczne i korozywne.

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku
pożaru

: Dwutlenek węgla. Tlenek węgla.

5.3.

Informacje dla straży pożarnej

Środki zapobiegawcze celem uniknięcia pożaru

: Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z bezpiecznej odległości.

Instrukcja gaśnicza

: Unikać zanieczyszczenia środowiska wodą używaną do gaszenia pożaru. Użyć spryskiwacza
lub mgły wodnej w celu schłodzenia zagrożonych pojemników

Ochrona w przypadku gaszenia pożaru

: Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Kompletna odzież ochronna.
Samodzielny aparat oddechowy.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki zaradcze
6.1.1.

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Procedury działania na wypadek zagrożenia
6.1.2.

: Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. Eliminować wszelkie potencjalne źródło
zapłonu. Odizolować od ognia, jeżeli to możliwe, nie podejmując niepotrzebnego ryzyka.

: Oddalić zbędny personel. Przewietrzyć strefę wycieku.

Dla osób udzielających pomocy

Wyposażenie ochronne

: Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych
informacji, patrz sekcja 8: "Ograniczenie narażenia/Środki ochrony indywidualnej".

Procedury działania na wypadek zagrożenia

: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Przewietrzyć strefę wycieku.

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska. 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

W celu hermetyzacji

: Zebrać wyciek.

Metody oczyszczania

: Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. Produkt ten wraz z opakowaniem
powinien być usunięty w bezpieczny sposób zgodnie z miejscowymi przepisami.

Inne informacje

: Przekazać materiały lub pozostałości stałe do utylizacji w upoważnionym zakładzie.

6.4.

Odniesienia do innych sekcji

Patrze sekcje 8 oraz 13.

SEKCJA 7: Manipulacja oraz magazynowanie
7.1.

Wskazania dotyczące bezpiecznej manipulacji

Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki

: Pojemnik pod ciśnieniem. Nie otwierać gwałtownie ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Wskazania dotyczące bezpiecznej manipulacji

: Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniami. Nie wdychać oparów. Nie rozpylać nad
otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, iskier, , otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zapewnić odsysanie
lub całkowite wietrzenie pomieszczenia. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

Środki higieny

: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z
produktem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z jakimikolwiek niedogodnościami

Środki techniczne

: Należy przestrzegać obowiązujących rozporządzeń prawnych. Zapewnić odsysanie lub
całkowite wietrzenie pomieszczenia.

Warunki przechowywania

: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier , otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Chronić przed
światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wietrzonym miejscu. Chronić przed światłem
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

Materiały nieodpowiednie

: Źródła zapłonu. Źródła ciepła. Bezpośrednie światło słoneczne.

Miejsce przechowywania

: Chronić przed ciepłem. Przechowywać w dobrze wietrzonym miejscu.

Szczególne przepisy dotyczące opakowania

: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

7.3.

Specyficzne zastosowanie (a)

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Zapobieganie niebezpieczeństwu /środki ochrony osobistej
8.1.
29. 9. 2016
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etanol, alkohol etylowy (64-17-5)
Nazwa miejscowa
Polska

8.2.

Etanol (alkohol etylowy)

NDS (mg/m³)

Polska

1900 mg/m³

Zapobieganie niebezpieczeństwu

Odpowiednie techniczne środki kontroli:
Zapewnić odpowiednie wietrzenie stanowiska pracy.
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Ochrona wzroku:
Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne
Ochrona skóry i ciała:
Nosić odpowiednią odzież ochronną
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku niedostatecznego wietrzenia stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

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

Wygląd

: Bezbarwny roztwór lub gaz,

Barwa

: przezroczysta.

Zapach

: Brak danych

Próg zapachu

: Brak danych

pH

: 6-8

Względny wskaźnik parowania (oktan butylu=1) : < 1
Temperatura topnienia

: Brak danych

Temperatura krzepnięcia

: Brak danych

Temperatura wrzenia

: 80 °C

Temperatura zapłonu

: 13 °C

Temperatura samozapłonu

: 460 °C (materiał pędny)

Temperatura rozkładu

: Brak danych

Łatwopalność (ciało stałe, gaz):

: Szczególnie łatwopalny aerozol

Ciśnienie pary

: Brak danych

Gęstość względna pary w temp. 20 °C

: Brak danych

Gęstość względna

: 0,81 - 0,85

Rozpuszczalność

: Rozpuszczalny w wodzie.

Log Pow

: Brak danych

Lepkość, kinematyczna

: Brak danych

Lepkość, dynamiczna

: Brak danych

Właściwości wybuchowe

: Brak danych

Właściwości utleniające

: Brak danych
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Granica wybuchowości
9.2.

: 1,8
19

Inne informacje

Dodatkowe wskazówki

: :

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

Patrz część 10.1 na temat reaktywności.
10.4.

Warunki, których należy unikać

Bezpośrednie światło słoneczne. Z dala od płomieni i iskier. Zlikwidować wszelkie źródła zapłonu.
10.5.

Materiały nieodpowiednie

Brak dodatkowych informacji
10.6.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Kontenery mogą wytwarzać ciśnienie w razie wystawienia na ciepło (plomień). Może się rozkładać przy kontakcie z płomieniem lub ekstremalnie
gorącą powierzchnią metalową i wytwarzać substancje toksyczne i korozywne. Rozkład termiczny może doprowadzić do powstania: tlenkówi węgla
(CO and CO2).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych)

Izobutan (75-28-5)
LC50 – inhalacja, szczur (opary – mg/l/4 h)

658 mg/l/4h

Propan (74-98-6)
LC50 inhalacja szczur (ppm)

> 800000 15min

etanol, alkohol etylowy (64-17-5)
LD50 doustnie, szczur
LC50 inhalacja szczur (ppm)

12,6 g/kg
20000 10 hrs

Działanie żrące/drażniące na skórę

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące
na oczy

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych)

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub
skórę

: Nie sklasyfikowany (Dane przekonywujące ale niewystarczające do przeprowadzenia
klasyfikacji)

Dodatkowe wskazówki

: Może powodować reakcję alergiczną skóry

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych)

Rakotwórczość

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych)

Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych)

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych)

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych)

Zagrożenie przy wdychaniu

: Nie sklasyfikowany (Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych)

pH: 6 - 8

POWAIR MIST
Odparowywacz

pH: 6 - 8

Aerozol

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.

Toksyczność

Ekologia - ogólnie
etanol, alkohol etylowy (64-17-5)
LC50 dla ryby 1
EC50 Dafnia 1
29. 9. 2016

: Kryteria klasyfikacji nie są spełnione na podstawie dostępnych danych.
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12.2.

Trwałość i zdolność do rozkładu

POWAIR MIST
Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie ustalono.

etanol, alkohol etylowy (64-17-5)
Trwałość i zdolność do rozkładu

Bardzo podatny na rozkład biologiczny.

12.3.

Zdolność do bioakumulacji

POWAIR MIST
Zdolność do bioakumulacji
12.4.

Nie ustalono.

Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji
12.5.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

POWAIR MIST
PBT: jeszcze nieocenione
vPvB: jeszcze nieocenione
Składnik
(65996-98-7)
12.6.

PBT: jeszcze nieocenione
vPvB: jeszcze nieocenione

Inne szkodliwe skutki działania

Dodatkowe wskazówki

: Unikać uwolnienia do środowiska

SEKCJA 13: Likwidacja odpadów
13.1.

Metody utylizacji odpadów

Przepisy lokalne (odpady)

: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metody utylizacji odpadów

: Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i
zbiórki odpadów.

Zalecenia dotyczące usuwania odpadów

: Unikać uwolnienia do środowiska. Pojemnik pod ciśnieniem: Nie otwierać gwałtownie ani nie
spalać, także po zużyciu.

Ekologia - odpady

: Unikać uwolnienia do środowiska.

Kod HP

: HP3 - »Łatwopalne«:
— inne łatwopalne odpady: wyroby aerozolowe łatwopalne, łatwopalne odpady
samonagrzewające się, łatwopalne nadtlenki organiczne i łatwopalne odpady samoreaktywne

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z ADN / ADR / IATA / IMDG / RID
14.1.

Numer UN (numer ONZ)

Nr UN (ADR)

: 1950

Nr UN (IMDG)

: 1950

Nr UN (IATA)

: 1950

Nr UN (ADN)

: 1950

Nr UN (RID)

: 1950

14.2.

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR)

: AREOZOLE

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG)

: AREOZOLE

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA)

: Aerozople, zapalne

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN)

: AREOZOLE

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID)

: AREOZOLE

Opis dokumentu przewozowego (ADR)

: UN 1950 AREOZOLE (Isobutane, propane), 2.1, (D)

Opis dokumentu przewozowego (IMDG)

: UN 1950 AREOZOLE (Isobutane, propane), 2.1

Opis dokumentu przewozowego (IATA)

: UN 1950 Aerozole, zapalne (Isobutane, propane), 2.1

Opis dokumentu przewozowego (ADN)

: UN 1950 AREOZOLE (Isobutane, propane), 2.1

Opis dokumentu przewozowego (RID)

: UN 1950 AREOZOLE (Isobutane, propane), 2.1

14.3.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR)

: 2.1

Etykiety ostrzegawcze (ADR)

: 2.1
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POWAIR MIST
Karta charakterystyki
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:

IMDG
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG)

: 2.1

Etykiety ostrzegawcze (IMDG)

: 2.1
:

IATA
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA)

: 2.1

Etykiety ostrzegawcze (IATA)

: 2.1
:

ADN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN)

: 2.1

Etykiety ostrzegawcze (ADN)

: 2.1
:

RID
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID)

: 2.1

Etykiety ostrzegawcze (RID)

: 2.1
:

14.4.

Grupa opakowań

Grupa opakowań (ADR)

: Nie dotyczy

Grupa opakowań (IMDG)

: Nie dotyczy

Grupa opakowań (IATA)

: Nie dotyczy

Grupa opakowań (ADN)

: Nie dotyczy

Grupa pakowania (RID)

: Nie dotyczy

14.5.

Zagrożenia dla środowiska

Produkt niebezpieczny dla środowiska

: Nie

Substancja zanieczyszczająca morze

: Nie

Inne informacje

: Brak dodatkowych informacji

14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

- Transport lądowy
Kod klasyfikacyjny (ADR)

: 5F

Przepisy szczególne (ADR)

: 190, 327, 344, 625

Ograniczone ilości (ADR)

: 1l

Ilości wyłączone (ADR)

: E0

Instrukcje dotyczące opakowania (ADR)

: P207, LP02
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Przepisy szczególne dotyczące opakowania
(ADR)

: PP87, RR6, L2

Specjalne przepisy związane z opakowaniem
razem (ADR)

: MP9

Kategoria transportu (ADR)

: 2

Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
paczki (ADR)

: V14

: CV9, CV12
Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
ładowania wyładowywania i obsługiwania (ADR)
Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
eksploatacja (ADR)

: S2

Kod ograniczeń przejazdu przez tunele (ADR)

: D

- transport morski
Przepisy szczególne (IMDG)

: 63, 190, 277, 327, 344, 959

Ograniczone ilości (IMDG)

: SP277

Ilości wyłączone (IMDG)

: E0

Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG)

: P207, LP02

Przepisy szczególne dotyczące opakowania
(IMDG)

: PP87, L2

Nr EmS (Ogień)

: F-D

Nr EmS (Rozlanie)

: S-U

Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG)

: Żadne(a)

Przechowywanie i postępowanie (IMDG)

: SW1, SW22

Rozdzielenie (IMDG)

: SG69

- Transport lotniczy
Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty
pasażerskie i towarowe (IATA)

: E0

Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i : Y203
towarowych (IATA)
: 30kgG
Maksymalna ilość netto w przypadku
ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i
towarowych (IATE)
Instrukcje dot. opakowania dla samolotów
pasażerskich i towarowych (IATA)

: 203

: 75kg
Maksymalna ilość netto w przypadku
ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i
towarowych (IATE)
Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla
samolotów towarowych (IATA)

: 203

Maksymalna ilość netto wyłącznie dla
samolotów towarowych (IATA)

: 150kg

Przepisy szczególne (IATA)

: A145, A167, A802

Kod ERG (IATA)

: 10L

- Transport śródlądowy
Kod klasyfikacyjny (ADN)

: 5F

Przepisy szczególne (ADN)

: 190, 327, 344, 625

Ograniczone ilości (ADN)

: 1L

Ilości wyłączone (ADN)

: E0

Wymagane wyposażenie (ADN)

: PP, EX, A

Wentylacja (ADN)

: VE01, VE04

Liczba niebieskich stożków/świateł (ADN)

: 1

- Transport kolejowy
Kod klasyfikacyjny (RID)

: 5F

Przepisy szczególne (RID)

: 190, 327, 344, 625

Ograniczone ilości (RID)

: 1L

Ilości wyłączone (RID)

: E0

Instrukcje dotyczące opakowania (RID)

: P207, LP02

Przepisy szczególne dotyczące opakowania
(RID)

: PP87, RR6, L2
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Specjalne przepisy związane z opakowaniem
razem (RID)

: MP9

Kategoria transportu (RID)

: 2

Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
paczki (RID)

: W14

Zalecenia specjalne dotyczące transportu –
ładowania wyładowywania i obsługiwania (RID)

: CW9, CW12

Przesyłki ekspresowe (RID)

: CE2

Nr identyfikacyjny zagrożenia (RID)

: 23

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

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
Nie zawiera substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH
Nie zawiera żadnej substancji wymienionej na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
15.1.2.

Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji
15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Oznaki zmian:
Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Identyfikacja zagrożeń. Skład/informacja o składnikach. Kontrola
narażenia/środki ochrony indywidualnej. Informacje toksykologiczne. Informacje ekologiczne. Usuwanie odpadów Informacje dotyczące transportu.
Skróty i akronimy:
ADN
Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami
wodnymi
ADR
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
CLP
Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
IATA
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
IMDG
Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych
LC50
Średnie stężenie śmiertelne
LD50
Średnia dawka śmiertelna
PBT
Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
REACH
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów
RID
Regulamin międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją
SDS
Karta charakterystyki
vPvB
Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
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 w
świetle dodatków i uchyleń dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiany rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006.
SDS POWAIR MIST, Version 1, February 2016
Portal rozpowszechniania informacji Dissemination portal ECHA

Wskazówki dot. szkolenia

: Normalne wykorzystanie tego produktu oznacza wykorzystanie zgodne z instrukcjami na
opakowaniu.

Inne informacje

: Żadne(a).

Pełny tekst zwrotów H i EUH:
Flam. Gas 1
Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
Press. Gas
29. 9. 2016

Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2
Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3
Gazy pod ciśnieniem
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Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
H220
H222
H225
H226
H229
H315
H317
EUH208

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1
Szczególnie łatwopalny gaz
Szczególnie łatwopalny aerozol
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Łatwopalna ciecz i pary
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
Działa drażniąco na skórę
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:
Aerosol 1
H222;H229
Na podstawie wyników badań

SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH)
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich
rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu
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