
ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA 

Kule z proszkiem pieprzowym Maxpepper PAVA , OC, OC Strong, Mix Strong 

DZIAŁ 1:  Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz firmy/przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa produktu  : Maxpepper PAVA , OC, OC Strong, Mix Strong 

Kod produktu  : Brak danych. 

Opis produktu  : Kule pieprzowe  kalibru 0.68 

Typ produktu  : Proszek. 

Inne środki identyfikacji : Brak 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 Zidentyfikowane zastosowania 

Obezwładniający proszek w aerozolu (PAVA, Kapsaicyna II) 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Maxpepper  

ul. Kwiatowa 4a 

83-010 Straszyn 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numer telefonu  : 112 

 

DZIAŁ 2. Ocena zagrożeń 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:   

DZIAŁANIE ŻRĄCE/PODRAŻNIAJĄCE DLA SKÓRY – Kategoria 3 

DZIAŁANIE MOCNO USZKADZAJĄCE/PODRAŻNIAJĄCE OCZY – Kategoria 2A 

Elementy oznakowania 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia :  

Hasło ostrzegawcze    :  Uwaga 

Określenie zagrożenia    : Działa drażniąco na skórę. 

        Działa drażniąco na oczy. 

 

 



 

Środki ostrożności 

Ogólne : Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli wymagana jest 

konsultacja medyczna, należy pokazać opakowanie lub ulotkę lekarzowi. 

Środki zapobiegania : Przed użyciem włożyć maskę lub okulary ochronne. Po użyciu dokładnie umyć ręce. 

Działanie w razie kontaktu : W przypadku podrażnienia skóry: Skontaktować się z lekarzem. JEŚLI DOSTANIE SIĘ DO 

OCZU: Ostrożnie przepłukiwać oczy wodą przez kilka minut. Zdjąć szkła kontaktowe jeśli są i jest to możliwe. 

Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie nie przechodzi: Skonsultować się z lekarzem. 

Sposób przechowywania : Nie dotyczy. 

Sposób Utylizacji  : Nie dotyczy. 

 

Inne zagrożenia, nie wpływające na klasyfikację: Drobne chmury pyłu mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny z 

powietrzem. Używanie i/lub przetwarzanie niniejszego materiału może wytwarzać pył, który może powodować 

mechaniczne podrażnienie oczu, skóry, nosa oraz gardła. 

DZIAŁ 3. Skład/Informacje dotyczące składników 

Substancja/Mieszanina: Mieszanina 

Numer CAS/Inne oznaczenia 

Nazwa składnika %  Numer CAS 

Kapsaicyna  1-2  404-86-4 

Produkt nie zawiera żadnych innych składników, które według obecnej wiedzy dostawcy oraz w podanym stężeniu, 

klasyfikowane są jako niebezpieczna dla zdrowia lub otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w niniejszym 

rozdziale. 

Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeżeli są dostępne, podano w  Rozdziale 8. 

 

DZIAŁ 4. Pierwsza Pomoc 

Opis środków pierwszej pomocy 

W przypadku dostania się do oczu: Niezwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu unosząc górną i 

dolną powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeśli są. Kontynuować płukanie przez przynajmniej 10 minut. Skonsultować 

się z lekarzem. 

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść osobę poszkodowaną na świeże 



powietrze i zapewnić odpoczynek w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku  zaburzeń  

oddychania  wykwalifikowany  personel  powinien  podać  tlen,  w  przypadku zatrzymania oddechu należy zastosować 

sztuczne oddychanie. Prowadzenie resuscytacji metodą usta-usta może być niebezpieczne dla osoby udzielającej 

pomocy. Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli osoba poszkodowana jest 

nieprzytomna, należy ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej i niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Należy 

utrzymywać drożność dróg oddechowych. Rozluźnić ciasne elementy odzieży takie jak kołnierz, krawat czy pasek. W 

przypadku wdychania produktów rozkładu powstałych w wyniku pożaru, objawy mogą wystąpić z opóźnieniem. Osoba 

narażona na działanie może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. 

W przypadku kontaktu ze skórą: Spłukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczone ubrania oraz buty. 

Kontynuować płukanie przez przynajmniej 10 minut. Jeżeli objawy nie ustępują lub nasilają się, należy skontaktować 

się z lekarzem. Wyprać ubrania przed ponownym użyciem. Dokładnie oczyścić buty przed ponownym użyciem. 

W przypadku połknięcia: Przepłukać usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść 

osobę poszkodowaną na świeże powietrze i zapewnić odpoczynek w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 

Jeśli substancja została połknięta a osoba poszkodowana jest świadoma, należy podać niewielkie ilości wody do 

wypicia. Zaprzestać, jeżeli osoba poszkodowana ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie 

wywoływać wymiotów bez zalecenia przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna 

być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Skontaktować się z lekarzem jeśli objawy nie 

przechodzą lub nasilają się. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty 

przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy I natychmiast wezwać pomoc medyczną. 

Zapewnić stały dopływ powietrza. Rozluźnić ciasną odzież taką jak kołnierz, krawat lub pasek. 

 

Najważniejsze objawy/efekty, silne i opóźnione 

Potencjalne ostre działanie na zdrowie 

Kontakt z okiem  : Powoduje silne podrażnienie oka 

Wdychanie  : Ekspozycja na stężenie w powietrzu powyżej wymaganych lub zalecanych dopuszczalnych 

limitów może powodować podrażnienie nosa, gardła I płuc.  Wdychanie produktów rozkładu może być niebezpieczne 

dla zdrowia. Poważne działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do ekspozycji. 

Kontakt ze skórą : Powoduje łagodne podrażnienie skóry. 

Spożycie  : Działa drażniąco na gardło, żołądek I jamę ustną  

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji 

Kontakt z okiem: Do poważnych objawów można zaliczyć: 

   ból lub podrażnienie, łzawienie, zaczerwienienie 

Wdychanie:  Do poważnych objawów można zaliczyć: 

   podrażnienie dróg oddechowych, kaszel 

Kontakt ze skórą: Do poważnych objawów można zaliczyć: 



   podrażnienie, zaczerwienienie 

Spożycie:  Brak szczegółowych danych. 

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Informacje dla lekarza: W przypadku wdychania produktów rozkładu powstałych w wyniku pożaru, objawy mogą 

wystąpić z opóźnieniem. Osoba narażona na działanie może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. 

Szczególne sposoby leczenia: Brak 

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy:  Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby 

ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Prowadzenie resuscytacji metodą usta-usta 

może być niebezpieczne dla osoby udzielającej pomocy. 

Zobacz informacje toksykologiczne (Dział 11) 

Dział 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Użyć proszku gaśniczego 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać strumienia wody. 

Szczególne ryzyko narażenia : Drobne chmury pyłu mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem. 

Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego: Produkty rozkładu mogą zawierać następujące substancje: dwutlenek 

węgla, tlenek węgla, tlenki azotu 

Szczególne środki zabezpieczające dla straży pożarnej: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z 

najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar.  Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko 

dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to 

zrobić bez narażenia na niebezpieczeństwo. 

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków:  Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne 

oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. 

Dział 6.  Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej:  Nie należy podejmować żadnych działań, które 

stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.  Ewakuować ludzi z okolicznych 

terenów.  Nie udzielać zezwolenia na wejście- niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi.  Nie dotykać, ani 

nie przechodzić, po rozlanym materiale. Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu.  Nie wolno używać rac, palić papierosów 

lub rozniecać płomieni w strefie zagrożenia. Unikać wdychania pyłu. Zapewnić właściwą wentylację.  W razie 

niewystarczającej wentylacji, należy założyć odpowiednią maskę.  Należy założyć właściwe wyposażenie ochrony 

osobistej . 



Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej: Jeżeli , by poradzić sobie z wyciekiem, wymagana jest odzież 

specjalna, zapoznaj się z informacjami w rozdziale 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. 

Przeczytaj również informacje „Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej” 

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału i jego spływania i 

kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Poinformować odpowiednie władze jeżeli produkt 

spowodował zakażenie środowiska (kanalizacja, cieki wodne, gleba lub powietrze) 

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do jego usuwania 

Małe rozlanie: Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Używać 

narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. Utylizować w licencjonowanym 

przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 

Duże rozlanie: Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.  Zapobiec dotarciu do kanalizacji, instalacji wodnych, piwnic i 

obszarów zamkniętych. Zebrać materiał i  umieścić w oznakowanym pojemniku. Zapobiegać tworzeniu się dużego 

zapylenia i roznoszenia przez wiatr. Używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego 

wybuchom. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Uwaga: Zobacz Dział 1, aby uzyskać 

informacje o pomocy w nagłych wypadkach oraz Dział 13 by znaleźć informacje dotyczące wywozu odpadów. 

Dział 7. Postępowanie i magazynowanie 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:  Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz 

część 8).  Jedzenie, picie oraz palenie powinno być zabronione w miejscach w których materiał jest obsługiwany, 

przetwarzany i przetrzymywany. Robotnicy powinni umyć ręce przed jedzeniem, piciem i paleniem. Przed wejściem do 

miejsc  w których spożywa się jedzenie, należy zdjąć zanieczyszczone ubranie i wyposażenie ochronne. Nie spożywać. 

Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikać wdychania pyłu.  Należy unikać powstawania pyłu podczas obsługi 

i unikać wszelkich możliwych źródeł zapłonu (iskry lub płomienia).  Zapobiegać kumulacji pyłu.  Używać tylko z 

odpowiednią wentylacją.  W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Należy 

przechowywać w odpowiednim pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku zastępczym zrobionym z odpowiedniego 

materiału, trzymać szczelnie zamknięte kiedy nie jest w użyciu.  Sprzęt elektryczny i oświetleniowy powinien być 

zabezpieczony zgodnie z odpowiednimi normami; aby nie dopuścić pyłu do kontaktu z gorącymi powierzchniami, 

iskrami i innymi źródłami zapłonu.  Podjąć środki ostrożności przeciw wyładowaniom elektrostatycznym.  Aby uniknąć 

pożaru lub wybuchu, należy rozładować elektryczność statyczną, pojemniki połączyć razem i uziemić przed 

przeniesieniem.  Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu i mogą stwarzać zagrożenie. Nie należy 

powtórnie używać pojemników. 

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności:

 Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami.  Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym 

obszarze.  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych;w suchym, chłodnym i dobrze 

wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz Dział 10), napojów i jedzenia.  Wyeliminować 

wszystkie źródła ognia.  Trzymać oddzielnie od utleniaczy.  Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do 

czasu użycia.  Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu 

pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji.  Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach.  Używać 

odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. 



DZIAŁ 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  

 Parametry dotyczące kontroli 

Najwyższe dopuszczalne stężenie: brak 

Zalecane procedury monitoringu: Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona 

może być niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia 

skuteczności wentylacji i/lub inny sposób kontroli konieczności używania środków ochrony dróg 

oddechowych. 

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne: Używać tylko z odpowiednią wentylacją. W przypadku kiedy 

użytkowanie generuje pył, płomienie, gaz, parę lub mgiełkę, należy stosować bariery procesowe, miejscowe 

wyciągi oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymywać poziom narażenia poniżej 

zalecanych lub statutowych granic. Zabezpieczenia techniczne są także potrzebne w celu utrzymania 

koncentracji gazów, oparów lub pyłów poniżej niższych granic wybuchu. Używać wyposażenia 

wentylacyjnego przeciwwybuchowego. 

Indywidualne środki ochrony 

 

Środki higieny osobistej: Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami 

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany.  

Do oczyszczenia potencjalnie skażonej odzieży, powinny zostać zastosowane odpowiednie techniki.  Należy 

wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.  Należy upewnić się czy stanowiska do przemywania oczu i 

prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy. 

Ochrona oczu/twarzy:  Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w 

przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez 

chlapnięcia, mgiełki,gazy lub pyły.  W przypadku warunków operacyjnych, które powodują wysokie stężenie 

pyłu, należy używać gogli przeciwpyłowych. 

Ochrona skóry 

Ochrona rąk: Nieprzepuszczalne rękawice ochronne, odporne na działanie chemikaliów zgodne z 

zatwierdzonym standardem powinny być stosowane za każdym razem przy pracy z produktami chemicznymi, 

kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. 

Ochrona ciała:  Osobisty ubiór ochronny powinien być dobrany do wykonywanego zadania, 

potencjalnego stopnia ryzyka i powinno zostać zatwierdzone przez kompetentną osobę przed 

przystąpieniem do pracy. 

Inne środki ochrony skóry: Należy założyć odpowiednie obuwie i użyć dodatkowych środków ochrony 

skóry, dobranych do wykonywanych zadań i związanych z nimi zagrożeniami oraz powinno zostać 

zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. 



Ochrona dróg oddechowych:  Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr 

powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka 

wskazuje, że jest to konieczne.  Wybór maski oddechowej powinien zostać dokonany na podstawie znanego 

lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy 

wybranej maski. 

DZIAŁ 9.  Właściwości fizyczne i chemiczne 

Wygląd 

Stan fizyczny : Ciało stałe. [Proszek] 

Kolor : Szaro-biały 

Zapach : Ostry 

Próg zapachu:  Brak danych 

pH: Brak danych 

 

Temperatura topnienia: Brak danych 

Temperatura wrzenia: Brak danych 

Temperatura zapłonu: Produkt nie podtrzymuje spalania 

Czas spalania:  Brak danych 

Prędkość spalania: Brak danych 

Prędkość odparowywania: Brak danych 

Granica palności (ciało stałe, gaz): Brak danych 

Dolna i górna granica wybuchowości(palności): Brak danych 

Prężność pary:  Brak danych 

Gęstość pary:  Brak danych 

Gęstość względna: 3.98 

Rozpuszczalność: Bardzo słaba rozpuszczalność w następujących substancjach: zimna woda i gorąca 

woda. 

Współczynnik podziału n-oktalon/woda: Brak danych 

Temperatura samozapłonu: Brak danych 

Temperatura rozkładu: Brak danych 

SADT: Brak danych 

Lepkość: Brak danych 

 

DZIAŁ 10. Stabilność i reaktywność  

Reaktywność: Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących 

reaktywności 

 

Stabilność chemiczna:  Produkt jest trwały 



Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:  W normalnych warunkach przechowywania i stosowania 

nie nastąpią niebezpieczne reakcji 

Warunki, których należy unikać:  Należy unikać powstawania pyłu podczas przeładunku i unikać 

wszelkich możliwych źródeł zapłonu (iskry lub płomienia).  Podjąć środki ostrożności przeciw wyładowaniom 

elektrostatycznym.  Aby uniknąć pożaru lub wybuchu, należy rozładować elektryczność statyczną. Pojemniki 

połączyć razem i uziemić przed przeniesieniem. Zapobiegać kumulacji pyłu. 

Materiały niezgodne: Reaktywny lub niekompatybilny z następującymi materiałami: substancje utleniające 

 Niebezpieczne produkty rozkładu: W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien 

nastąpić niebezpieczny rozkład produktu. 

DZIAŁ 11. Informacje toksykologiczne  

Działania drażniące/żrące 

Nazwa produktu/składnika Efekt Gatunek Wynik Ekspozycja Obserwacja 

Kapsaicyna Oczy – Lekkie podrażnienie, skóra – lekkie podrażnienie świnka morska, człowiek - - 1 mg 

30 minut 1 procent 

Informacje o możliwych drogach narażenia: Inhalacja, spożycie 

 

Możliwe ostre działanie na zdrowie 

Kontakt z okiem: Powoduje mocne podrażnienie oka 

Wdychanie: Wystawienie na stężenie w powietrzu powyżej wymaganych lub zalecanych dopuszczalnych 

stężeń może powodować podrażnienie nosa, gardła i płuc.  Kontakt z produktami rozkładu może być 

niebezpieczny dla zdrowia.  Poważne działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do czasu 

ekspozycji. 

Kontakt ze skórą: Powoduje średnie podrażnienie skóry 

Spożycie:  Brak danych. 

Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie 

Ogólne: Powtarzające się lub dłużej trwające wdychanie pyłu, może prowadzić do chronicznego 

podrażnienia dróg oddechowych. 

Rakotwórczość: Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 

Mutagenność:  Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 

Teratogeniczność: Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 

Zaburzenia rozwojowe: Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 



Zaburzenia płodności:   Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. 

 

Szacunkowa ostra toksyczność 

Droga   Wartość ATE 

Doustnie  5859.6 mg/kg 

 

DZIAŁ 12.   Informacje ekologiczne 

Toksyczność 

Brak danych 

Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak danych 

Zdolność do bioakumulacji 

brak danych 

Mobilność w glebie 

Współczynnik podziału woda/gleba: brak danych 

(Koc) 

Mobilność : brak danych 

Dane PBT/vPvB: P: Brak danych. B: Brak danych. T: Brak danych. 

Inne szkodliwe skutki działania:  Brak znanych znaczących skutków lub krytycznych zagrożeń. 

DZIAŁ 13.   Postępowanie z odpadami 

Metody usuwania odpadów : W miarę możliwości,  tworzenia odpadów powinno być unikane lub 

ograniczane do minimum.  Znacznych ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora 

sanitarnego, należy je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni.  Nadmiar produktów i produkty nie 

nadające się do recyklingu, należy utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.  

Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być 

zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacja odpadów a także z wymogami 

władz lokalnych. Zużyte opakowania powinny podlegać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie 

należy rozważać jedynie wówczas gdy recykling nie jest wykonywalny. Materiał i jego pojemnik muszą być 

usuwane w bezpieczny sposób. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi 

pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich 

wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego 

spływania i kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. 



DZIAŁ 14.  Informacje dotyczące transportu 

   UN   IMDG    IATA 

Numer UN  Nie podlega przepisom Nie podlega przepisom Nie podlega przepisom 

Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Klasa zagrożenia w transporcie 

Grupa pakowania 

Zagrożenie dla środowiska Nie Nie Nie 

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Brak danych Brak danych Brak danych 

Informacje dodatkowe 

 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB: Brak szczegółowych 

danych 

DZIAŁ 15.  Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla produktu: Brak 

szczegółowych krajowych i/lub regionalnych przepisów mających zastosowanie do tego produktu. 

 

DZIAŁ 16. Inne informacje 

Historia 

Data druku: 10/12/2015 

Data wydania/Data aktualizacji: 10/12/2015 

Data poprzedniego wydania:  Brak poprzedniego wydania 

Wersja: 1 

Objaśnienie skrótów: 

ADN/ADNR = Europejskie przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 

śródlądowymi drogami wodnymi 

ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 

ATE = Szacunkowa ostrość toksyczna 

BCF = Współczynnik biokoncentracji 

GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów 



IATA = Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego 

IBC = Pojemnik na półprodukty 

IMDG = Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych 

LogPow = Logarytm współczynnika podziału oktanol/woda. 

MARPOL 73/78 = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 

zmienionej protokołem z roku 1978. („Marpol” = zanieczyszczenie mórz, z ang. marine pollution) 

RID = Regulacje dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją. 

UN = Narody zjednoczone 

Odniesienia: Dostawca Arkusza Danych Dotyczących Bezpieczeństwa. Toxnet. 

Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji. 

Informacja dla czytelnika 

Zgodnie z naszą wiedzą, zawarte tu informacje są dokładne. Jednak żaden z wymienionych tutaj dostawców 

ani z podmiotów zależnych, nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletności informacji zawartych 

w niniejszym dokumencie. 

Za ostateczne określenie przydatności każdego materiału odpowiada wyłącznie użytkownik. Wszystkie 

materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być używane z ostrożnością.  Mimo, że 

pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że są to jedyne istniejące 

niebezpieczeństwa. 

 


