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Karta  charakterystyki  
zgodnie  z  1907/2006/WE,  artykuł  31

SEKCJA  2:  Identyfikacja  zagrożeń

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

TJ

P102  Chronić  przed  dziećmi.

GHS07

Data  druku  20.01.2023

Silutes  Pl.  119  
LIT-95112  KLAJPEDA  LITWA  
renata@sct.lt

Numer  wersji  2301  (zastępuje  wersję  2208)

·  Dalszych  informacji  udziela:  Dział  bezpieczeństwa  produktów.

Podrażnienie  oczu.  2  H319  Działa  drażniąco  na  oczy.

·  Zastosowanie  substancji /  mieszaniny  Płyn  hamulcowy

·  Nazwa  handlowa:  MANNOL  3002  DOT-4  ·  
UFI:  PR98-V0MH-M003-8MSV  ·  1.2  Istotne  
zidentyfikowane  zastosowania  substancji  lub  mieszaniny  oraz  zastosowania  odradzane  Brak  dostępnych  
dalszych  istotnych  informacji.
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·  2.2  Elementy  
oznakowania  ·  Oznakowanie  zgodnie  z  rozporządzeniem  (WE)  nr  
1272/2008  Produkt  jest  sklasyfikowany  i  oznakowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  CLP.

·  1.3  Dane  dotyczące  dostawcy  karty  charakterystyki  ·  
Producent/dostawca:  UAB  „SCT  Lubricants”

·  Piktogramy  wskazujące  rodzaj  zagrożenia

·  2.1  Klasyfikacja  substancji  lub  mieszaniny  ·  Klasyfikacja  
zgodnie  z  rozporządzeniem  (WE)  nr  1272/2008

·  Hasło  ostrzegawcze  

Uwaga  ·  Składniki  określające  niebezpieczeństwo  do  
etykietowania:  Etanol,2-butoksy-,  wytwarzanie  produktów  
ubocznych  ·  Zwroty  wskazujące  rodzaj  zagrożenia  H319  Działa  
drażniąco  na  oczy.

P103  Przeczytaj  uważnie  i  postępuj  zgodnie  ze  wszystkimi  instrukcjami.
P264  Dokładnie  umyć  po  użyciu.

·  1.1  Identyfikator  produktu

GHS07

Wersja:  20.01.2023

·  1.4  Numer  telefonu  alarmowego:  
Członkowie  społeczeństwa  poszukujący  szczegółowych  informacji  na  temat  trucizn  powinni  
kontaktować  się  z:  W  Anglii  i  Walii:  NHS  111  –  wybierz  111  W  Szkocji:  NHS  24  –  wybierz  111

·  Zwroty  wskazujące  środki  ostrożności  
P101  W  razie  konieczności  zasięgnięcia  porady  lekarza  należy  pokazać  pojemnik  lub  etykietę  produktu.

56.0.3

(ciąg  dalszy  na  stronie  2)

Machine Translated by Google



Karta  charakterystyki  
zgodnie  z  1907/2006/WE,  artykuł  31

(ciąg  dalszy  od  strony  1)

(ciąg  dalszy  na  stronie  3)

*

SEKCJA  5:  Postępowanie  w  przypadku  pożaru

SEKCJA  3:  Skład/informacja  o  składnikach

SEKCJA  4:  Środki  pierwszej  pomocy

TJ

·  Po  styczności  ze  skórą:  Generalnie  produkt  nie  podrażnia  skóry.

Strona  2/8

soczewki,  jeśli  są  dostępne  i  łatwe  do  wykonania.  Kontynuuj  płukanie.

Nosić  ochronę  oczu /  ochronę  twarzy.

·  5.3  Informacje  dla  straży  pożarnej  
·  Specjalne  wyposażenie  ochronne:  Środki  specjalne  nie  są  wymagane.

CAS:  111-77-3

·  Po  przełknięciu:  W  przypadku  utrzymywania  się  objawów  skonsultować  się  z  lekarzem.

Data  druku  20.01.2023

<3,0%

·  2.3  Inne  zagrożenia  ·  
Wyniki  oceny  właściwości  PBT  i  vPvB  ·  PBT:  Nie  

dotyczy.  ·  vPvB:  Nie  dotyczy.

·  4.3  Wskazania  dotyczące  wszelkiej  natychmiastowej  pomocy  lekarskiej  i  szczególnego  postępowania  z  
poszkodowanym  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  informacji.

<0,1%

·  5.1  Środki  gaśnicze  ·  Przydatne  
środki  gaśnicze:  Metody  gaszenia  ognia  
dostosować  do  otoczenia.

Numer  wersji  2301  (zastępuje  wersję  2208)

·  5.2  Szczególne  zagrożenia  związane  z  substancją  lub  mieszaniną  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  informacji.

·  Składniki  niebezpieczne:  CAS:  
161907-77-3  Numer  WE:  310-287-7

·  4.1  Opis  środków  pierwszej  pomocy  ·  Po  
wdychaniu:  Dostarczyć  świeże  powietrze;  w  przypadku  dolegliwości  skonsultować  się  z  lekarzem.

P280  
P305+P351+P338  W  PRZYPADKU  DOSTANIA  SIĘ  DO  OCZU:  Ostrożnie  płukać  wodą  przez  kilka  minut.  Usuń  kontakt

>20–<30%

·  Po  styczności  z  oczami:  
Płukać  oczy  z  otwartą  powieką  przez  kilka  minut  pod  bieżącą  wodą.  Jeśli  objawy  utrzymują  się,  zasięgnąć  porady  lekarza.

P337+P313  W  przypadku  utrzymywania  się  działania  drażniącego  na  oczy:  Zasięgnąć  porady/zgłosić  się  pod  opiekę  lekarza.

EINECS:  203-906-6

·  4.2  Najważniejsze  ostre  i  opóźnione  objawy  oraz  skutki  narażenia  Brak  dostępnych  dalszych  
istotnych  informacji.

Nazwa  handlowa:  MANNOL  3002  DOT-4

·  Substancje  nie  niebezpieczne  

26544-38-7  dihydro-3-(tetrapropenylo)furano-2,5-dion  ·  Wskazówki  

dodatkowe:  Pełna  treść  przytoczonych  wskazówek  dotyczących  zagrożeń  znajduje  się  w  rozdziale  16.

Piana  
Proszek  gaśniczy  Piasek

Wersja:  20.01.2023

·  3.2  Mieszaniny  

·  Opis:  Mieszanka  niżej  wymienionych  substancji  z  bezpiecznymi  domieszkami.

Etanol,  2-butoksy-,  produkcja  produktów  ubocznych  Eye  Irrit.  2,  
H319  2-(2-metoksyetoksy)etanol  Repr.  2,  H361d

56.0.3

Machine Translated by Google



56.0.3

Karta  charakterystyki  
zgodnie  z  1907/2006/WE,  artykuł  31

(ciąg  dalszy  od  strony  2)

(ciąg  dalszy  na  stronie  4)
TJ

Patrz  Sekcja  8,  aby  uzyskać  informacje  na  temat  osobistego  wyposażenia  ochronnego.

Strona  3/8

·  6.1  Indywidualne  środki  ostrożności,  wyposażenie  ochronne  i  procedury  w  sytuacjach  awaryjnych  Zapewnić  
odpowiednią  wentylację.  Szczególne  niebezpieczeństwo  poślizgnięcia  się  na  rozlanym/rozlanym  produkcie.

OEL  Wartość  długoterminowa:  50,1  mg/m³,  10  ppm  Sk,  IOELV

Data  druku  20.01.2023

·  6.2  Środki  ostrożności  w  zakresie  ochrony  
środowiska:  Rozcieńczyć  dużą  ilością  wody.

·  Wskazówki  dotyczące  ochrony  przeciwpożarowej  i  przeciwwybuchowej:  Nie  są  wymagane  żadne  specjalne  środki.

·  8.2  Kontrola  narażenia  ·  
Stosowne  techniczne  środki  kontroli  Brak  dalszych  danych;  patrz  punkt  7.

·  6.3  Metody  i  materiały  zapobiegające  rozprzestrzenianiu  się  skażenia  i  służące  do  usuwania  
skażenia:  Zebrać  materiałem  wiążącym  ciecze  (piasek,  ziemia  okrzemkowa,  środki  wiążące  kwasy,  środki  wiążące  uniwersalne,  trociny).

·  Informacja  o  składowaniu  w  jednym  wspólnym  magazynie:  Nie  wymagana.

Natychmiast  zdjąć  zanieczyszczoną  i  zanieczyszczoną  odzież  Przed  przerwami  i  
po  zakończeniu  pracy  umyć  ręce.

Numer  wersji  2301  (zastępuje  wersję  2208)

Unikać  kontaktu  z  oczami  i  skórą.

Informacje  na  temat  bezpiecznego  obchodzenia  się  znajdują  się  w  sekcji  7.

·  7.3  Szczególne  zastosowanie(-a)  końcowe  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  informacji.

Informacje  dotyczące  utylizacji  znajdują  się  w  sekcji  13.

·  8.1  Parametry  dotyczące  kontroli  

·  Składniki  wraz  z  kontrolowanymi  wartościami  granicznymi,  które  wymagają  monitorowania  na  

stanowisku  pracy:  111-77-3  2-(2-metoksyetoksy)etanol  (3,0%)

Nosić  odzież  ochronną.

·  7.1  Środki  ostrożności  dotyczące  bezpiecznego  postępowania  Przy  prawidłowym  stosowaniu  nie  są  wymagane  żadne  specjalne  środki  ostrożności.

·  Informacje  dodatkowe:  Podstawą  były  aktualne  wykazy.

Nazwa  handlowa:  MANNOL  3002  DOT-4

Nie  dopuścić  do  przedostania  się  do  kanalizacji/wód  powierzchniowych  lub  gruntowych.

·  7.2  Warunki  bezpiecznego  magazynowania,  łącznie  z  informacjami  dotyczącymi  wszelkich  
wzajemnych  niezgodności  ·  Magazynowanie:  ·  Wymagania,  jakim  powinny  odpowiadać  
magazyny  i  pojemniki:  Brak  specjalnych  wymagań.

·  Indywidualne  środki  ochrony,  takie  jak  indywidualny  sprzęt  ochronny  ·  Ogólne  środki  ochrony  i  higieny:  
Przechowywać  z  dala  od  artykułów  spożywczych,  napojów  i  pasz.

·  Dalsze  wskazówki  dotyczące  warunków  magazynowania:  Przechowywać  pojemnik  szczelnie  zamknięty.

Unikać  kontaktu  z  oczami.

Wersja:  20.01.2023

·  6.4  Odniesienia  do  innych  sekcji

·  Dodatkowe  informacje  

Pozostałości  po  pożarze  i  zanieczyszczoną  wodę  gaśniczą  usuwać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

SEKCJA  7:  Postępowanie  i  przechowywanie

SEKCJA  8:  Kontrola  narażenia/środki  ochrony  indywidualnej

SEKCJA  6:  Postępowanie  w  przypadku  przypadkowego  uwolnienia
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SEKCJA  9:  Właściwości  fizyczne  i  chemiczne

Niezdeterminowany.

·  Współczynnik  podziału  n-oktanol/woda  (wartość  logarytmiczna)  Nieokreślone.

Data  druku  20.01.2023

Ze  względu  na  brak  badań  nie  można  podać  zaleceń  dotyczących  materiału  rękawic  dla  produktu/preparatu/mieszaniny  chemicznej.

Nazwa  handlowa:  MANNOL  3002  DOT-4

Wybór  materiału,  z  którego  wykonane  są  rękawice  ochronne  przy  uwzględnieniu  czasów  przebicia,  szybkości  przenikania  i  degradacji  
·  Materiał,  z  którego  wykonane  są  rękawice  Wybór  odpowiednich  rękawic  nie  zależy  tylko  od  materiału,  lecz  także  od  innych  cech  
jakościowych  i  zmienia  się  od  producenta  do  producenta.  Ponieważ  produkt  jest  preparatem  składającym  się  z  kilku  substancji,  nie  
można  z  góry  obliczyć  odporności  materiału  rękawicy  i  dlatego  należy  ją  sprawdzić  przed  zastosowaniem.

·  Ochrona  rąk

Strona  4/8

Rękawice  ochronne

·  9.1  Informacje  na  temat  podstawowych  właściwości  fizycznych  i  chemicznych  
·  Ogólne  dane  ·  Barwa:  ·  Zapach:  ·  Próg  zapachu:  ·  Temperatura  topnienia/
krzepnięcia:  ·  Temperatura  wrzenia  lub  początkowa  temperatura  wrzenia  i  
wrzenia  >230  °C  Nie  dotyczy.

Jasnożółty  
Specyficzny  dla  
produktu  
Nieokreślony.  -50°C

Materiał,  z  którego  wykonane  są  rękawice  musi  być  nieprzepuszczalny  i  odporny  na  działanie  produktu/substancji/preparatu.

zakres  
·  Palność  ·  Dolna  
i  górna  granica  wybuchowości  ·  Dolna:  ·  
Górna:  ·  Punkt  zapłonu:  ·  Temperatura  

rozkładu:  ·  pH  w  20  °C  ·  Lepkość:  ·  Lepkość  
kinematyczna  ·  Dynamiczna:  ·  
Rozpuszczalność  ·  woda:  Całkowicie  mieszalny.

Szczelnie  zamknięte  gogle

·  Prężność  par:  Nieokreślone.

Nie  dotyczy.

Niezdeterminowany.

Niezdeterminowany.  
7–10,5

·  Ochrona  dróg  oddechowych:  Nie  wymagana.

Niezdeterminowany.

Numer  wersji  2301  (zastępuje  wersję  2208)

·  Czas  penetracji  materiału,  z  którego  wykonane  
są  rękawice  Producent  rękawic  musi  uzyskać  informację  na  temat  dokładnego  czasu  przebicia  i  go  przestrzegać.

·  Ochrona  oczu/twarzy

Wersja:  20.01.2023

Niezdeterminowany.

Machine Translated by Google



TJ

56.0.3

Karta  charakterystyki  
zgodnie  z  1907/2006/WE,  artykuł  31

(ciąg  dalszy  od  strony  4)

(ciąg  dalszy  na  stronie  6)

SEKCJA  10:  Stabilność  i  reaktywność

<3,0%  
<3,00%

·  Temperatura  samozapłonu:  ·  
Właściwości  wybuchowe:  ·  Zawartość  
rozpuszczalników:  ·  Rozpuszczalniki  

organiczne:  ·  LZO  (EC)

·  Substancje  i  mieszaniny,  które  w  kontakcie  z  wodą  
wydzielają  gazy  palne

Próżnia

Numer  wersji  2301  (zastępuje  wersję  2208)

·  Materiały  wybuchowe

Próżnia

·  10.2  Stabilność  chemiczna  ·  
Rozkład  termiczny/  warunki  których  należy  unikać:  Brak  rozkładu  przy  użyciu  
zgodnym  z  przeznaczeniem.

1–1,04  g/cm³

·  Substancje  i  mieszaniny  samoreaktywne
Próżnia

Strona  5/8

Produkt  nie  stwarza  zagrożenia  wybuchem.

·  Nadtlenki  organiczne
Próżnia

·  Gęstość  i/lub  gęstość  względna

·  Gazy  utleniające
Próżnia

·  10.5  Materiały  niezgodne:  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  informacji.

·  10.1  Reaktywność  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  informacji.

·  9.2  Inne  informacje  ·  Wygląd:  

·  Forma:  Ciecz  ·  Ważne  
informacje  dotyczące  ochrony  zdrowia  i  środowiska  oraz  bezpieczeństwa.

·  Substancje  i  mieszaniny  samonagrzewające  się

Próżnia

·  Substancje  stałe  łatwopalne

Próżnia

Nazwa  handlowa:  MANNOL  3002  DOT-4

·  Informacje  dotyczące  klas  zagrożenia  fizycznego

Produkt  nie  jest  samozapalny.

·  Utleniające  ciała  stałe
Próżnia

Próżnia

·  Gęstość  pary

·  Aerozole
Próżnia

·  10.4  Warunki,  których  należy  unikać  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  informacji.

Niezdeterminowany.

·  Substancje  stałe  piroforyczne
Próżnia

Data  druku  20.01.2023

Niezdeterminowany.

·  Odczulone  materiały  wybuchowe

·  Gęstość  względna

·  Łatwopalne  ciecze
Próżnia

·  Zmiana  stanu  ·  Szybkość  
parowania

·  Ciecze  utleniające
Próżnia

Próżnia

Wersja:  20.01.2023

·  Gazy  łatwopalne
Próżnia

·  Działa  korodująco  na  metale
Próżnia

·  10.3  Możliwość  występowania  niebezpiecznych  reakcji  Reakcje  niebezpieczne  nie  są  znane.

Niezdeterminowany.

·  Ciecze  piroforyczne

·  Gęstość  w  temp.  20°C:

Próżnia
·  Gazy  pod  ciśnieniem

·  10.6  Niebezpieczne  produkty  rozkładu:  Tlenek  węgla  Aldehyd

Machine Translated by Google
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SEKCJA  12:  Informacje  ekologiczne

SEKCJA  11:  Informacje  toksykologiczne

·  12.3  Zdolność  do  bioakumulacji  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  danych.

·  12.6  Właściwości  zaburzające  funkcjonowanie  układu  hormonalnego  

Informacje  dotyczące  właściwości  zaburzających  funkcjonowanie  układu  hormonalnego  znajdują  się  w  sekcji  11.

Numer  wersji  2301  (zastępuje  wersję  2208)

Skóra  LD50  6540  mg/kg  (królik)

·  Zagrożenie  spowodowane  aspiracją  W  oparciu  o  dostępne  dane,  kryteria  klasyfikacji  nie  są  spełnione.

Zagrożenie  dla  wody  pitnej  w  przypadku  przedostania  się  nawet  niewielkich  ilości  do  gruntu.

·  Poważne  uszkodzenie  oczu/działanie  
drażniące  na  oczy  Działa  drażniąco  na  oczy.

·  Właściwości  zaburzające  gospodarkę  

hormonalną  Żaden  ze  składników  nie  jest  wymieniony.

·  Rakotwórczość  W  oparciu  o  dostępne  dane,  kryteria  klasyfikacji  nie  są  spełnione.

Strona  6/8

·  12.2  Trwałość  i  zdolność  do  rozkładu  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  danych.

·  STOT-narażenie  jednorazowe  W  oparciu  o  dostępne  dane,  kryteria  klasyfikacji  nie  są  spełnione.

Data  druku  20.01.2023

·  Wartości  LD/LC50  istotne  dla  klasyfikacji:

·  12.4  Mobilność  w  glebie  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  informacji.

·  11.2  Informacje  o  innych  zagrożeniach

·  Działanie  żrące/drażniące  na  skórę  W  oparciu  o  dostępne  dane,  kryteria  klasyfikacji  nie  są  spełnione.

Wersja:  20.01.2023

·  12.7  Inne  szkodliwe  skutki  działania  

·  Dodatkowe  wskazówki  ekologiczne:  ·  
Wskazówki  ogólne:  Klasa  szkodliwości  dla  wody  2  

(samookreślenie):  szkodliwy  dla  wody  Nie  dopuścić  do  przedostania  się  do  wód  gruntowych,  wód  powierzchniowych  
bądź  do  kanalizacji.

Trujące  gazy/opary

·  Działanie  uczulające  na  drogi  oddechowe  lub  skórę  W  oparciu  o  dostępne  dane,  kryteria  klasyfikacji  nie  są  spełnione.

·  11.1  Informacje  dotyczące  klas  zagrożenia  w  rozumieniu  rozporządzenia  (WE)  nr  1272/2008  ·  Toksyczność  ostra  
W  oparciu  o  dostępne  dane,  kryteria  klasyfikacji  nie  są  spełnione.

·  Szkodliwe  działanie  na  rozrodczość  W  oparciu  o  dostępne  dane,  kryteria  klasyfikacji  nie  są  spełnione.

Dwutlenek  węgla

·  12.5  Wyniki  oceny  właściwości  PBT  i  vPvB  ·  PBT:  Nie  dotyczy.  

·  vPvB:  Nie  dotyczy.

Nazwa  handlowa:  MANNOL  3002  DOT-4

111-77-3  2-(2-metoksyetoksy)etanol  Doustnie  LD50  

5500  mg/kg  (szczur)

·  Działanie  mutagenne  na  komórki  rozrodcze  W  oparciu  o  dostępne  dane,  kryteria  klasyfikacji  nie  są  spełnione.

·  STOT-powtarzane  narażenie  W  oparciu  o  dostępne  dane,  kryteria  klasyfikacji  nie  są  spełnione.

·  12.1  Toksyczność  
·  Toksyczność  wodna:  Brak  dostępnych  dalszych  istotnych  informacji.
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Karta  charakterystyki  
zgodnie  z  1907/2006/WE,  artykuł  31

(ciąg  dalszy  na  stronie  8)

(ciąg  dalszy  od  strony  6)

SEKCJA  14:  Informacje  dotyczące  transportu

SEKCJA  13:  Postępowanie  z  odpadami

SEKCJA  15:  Informacje  dotyczące  przepisów  prawnych

·  14.7  Transport  morski  luzem  wg  instrumentów  IMO  Nie  
dotyczy.

nieregulowany

Numer  wersji  2301  (zastępuje  wersję  2208)

·  Dyrektywa  2012/18/UE  ·  

Wymienione  substancje  niebezpieczne  -  ZAŁĄCZNIK  I  Żaden  ze  składników  nie  znajduje  się  w  wykazie.

·  14.2  Prawidłowa  nazwa  przewozowa  UN  
·  ADR,  ADN,  IMDG,  IATA

Nie  dotyczy.

·  14.3  Klasa(-y)  zagrożenia  w  transporcie

Nie  wolno  wyrzucać  razem  z  odpadami  domowymi.  Nie  dopuścić  do  przedostania  się  produktu  do  kanalizacji.

Strona  7/8

·  14.6  Szczególne  środki  ostrożności  dla  użytkowników

·  Klasa

Data  druku  20.01.2023

·  Opakowania  nieoczyszczone:  
·  Zalecenie:  Usuwanie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

·  ONZ  „Rozporządzenie  modelowe”:

nieregulowany

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

Wersja:  20.01.2023

·  14.1  Numer  UN  lub  numer  identyfikacyjny  
·  ADR,  ADN,  IMDG,  IATA

Nie  dotyczy.

nieregulowany

·  ROZPORZĄDZENIE  (WE)  NR  1907/2006  ZAŁĄCZNIK  XVII  Warunki  ograniczenia:  3,  54  ·  DYREKTYWA  
2011/65/UE  w  sprawie  ograniczenia  stosowania  niektórych  niebezpiecznych  substancji  w  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym  –  

Załącznik  II  Żaden  ze  składników  nie  jest  wymieniony.

·  Europejski  katalog  Odpadów  HP4  

Produkt  drażniący  –  podrażnia  skórę  i  powoduje  uszkodzenie  oczu

·  ADR,  ADN,  IMDG,  IATA

·  13.1  Metody  unieszkodliwiania  odpadów  
·  Zalecenie

nieregulowany

Nazwa  handlowa:  MANNOL  3002  DOT-4

·  Zalecane  środki  czyszczące:  Woda,  w  razie  potrzeby  razem  ze  środkami  czyszczącymi.

nieregulowany

·  14.4  Grupa  pakowania  ·  
ADR,  IMDG,  IATA

·  14.5  Zagrożenia  dla  środowiska:
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Karta  charakterystyki  
zgodnie  z  1907/2006/WE,  artykuł  31

(ciąg  dalszy  od  strony  7)

IMDG:  Międzynarodowy  Kodeks  Morski  dla  Towarów  Niebezpiecznych  IATA:  
Międzynarodowe  Zrzeszenie  Przewoźników  Powietrznych  GHS:  Globalnie  
Zharmonizowany  System  Klasyfikacji  i  Oznakowania  Chemikaliów  EINECS:  Europejski  wykaz  istniejących  
substancji  chemicznych  o  znaczeniu  komercyjnym  ELINCS:  Europejski  wykaz  notyfikowanych  substancji  
chemicznych  CAS:  Chemical  Abstracts  Service  (podział  ds.  Amerykańskie  Towarzystwo  Chemiczne)

LZO:  lotne  związki  organiczne  (USA,  UE)

56.0.3

*

Data  druku  20.01.2023

·  Rozporządzenie  (WE)  nr  273/2004  w  sprawie  prekursorów  narkotyków  

Żaden  ze  składników  nie  jest  wymieniony.

Nazwa  handlowa:  MANNOL  3002  DOT-4

·  Rozporządzenie  (WE)  nr  111/2005  ustanawiające  zasady  monitorowania  handlu  prekursorami  narkotyków  między  Wspólnotą  a  państwami  
trzecimi  Żaden  ze  składników  nie  jest  wymieniony.

Żaden  ze  składników  nie  jest  na  liście.

Strona  8/8

·  Załącznik  II  –  ZGŁASZANE  PREKURSORY  MATERIAŁÓW  WYBUCHOWYCH

·  Klasyfikacja  zgodnie  z  rozporządzeniem  (WE)  nr  1272/2008  Klasyfikacja  mieszaniny  
jest  zasadniczo  oparta  na  metodzie  obliczeniowej  z  wykorzystaniem  danych  substancji  zgodnie  z  rozporządzeniem  (WE)  nr  1272/2008.

·  Dział  wydający  kartę  charakterystyki:  Dział  bezpieczeństwa  produktu.

Żaden  ze  składników  nie  jest  na  liście.

·  Kontakt:  Pani  Zubaite  ·  Data  

poprzedniej  wersji:  31.08.2022  ·  Numer  wersji  
poprzedniej  wersji:  2208  ·  Skróty  i  akronimy:  ADR:  Accord  
relatif  au  transport  international  des  marchandises  
Dangerouses  par  route  (Umowa  europejska  dotycząca  międzynarodowego  przewozu  towarów  niebezpiecznych  drogą)

·  Odnośne  zwroty  H319  
Działa  drażniąco  na  oczy.

·  ROZPORZĄDZENIE  (UE)  2019/1148  ·  

Załącznik  I  -  PREKURSORY  MATERIAŁÓW  WYBUCHOWYCH  OBJĘTE  OGRANICZENIAMI  (Górna  wartość  graniczna  do  celów  licencjonowania  
zgodnie  z  art.  5  ust.  3)

H361d  Podejrzewa  się,  że  działa  szkodliwie  na  dziecko  w  łonie  matki.

Numer  wersji  2301  (zastępuje  wersję  2208)

·  15.2  Ocena  bezpieczeństwa  chemicznego:  Ocena  bezpieczeństwa  chemicznego  nie  została  przeprowadzona.

SEKCJA  16:  Inne  informacje  Niniejsze  informacje  oparte  

są  na  naszym  obecnym  stanie  wiedzy.  Nie  stanowi  to  jednak  gwarancji  określonych  cech  produktu  i  nie  ustanawia  prawnie  wiążącego  
stosunku  umownego.

Wersja:  20.01.2023

LC50:  Stężenie  śmiertelne,  50  procent  LD50:  
Dawka  śmiertelna,  50  procent  PBT:  Trwałe,  
wykazujące  zdolność  do  bioakumulacji  i  toksyczne  
vPvB:  bardzo  trwałe  i  wykazujące  bardzo  dużą  zdolność  do  
bioakumulacji  Eye  Irrit.  2:  Poważne  uszkodzenie  oczu/działanie  drażniące  
na  oczy  –  Kategoria  2  Repr.  2:  Szkodliwe  działanie  na  rozrodczość  –  

Kategoria  2  Dane  zmienione  w  porównaniu  z  poprzednią  wersją.
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