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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Ceriumhaltiges Poliergel weiß

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny
Materiał ścierny / Środki nabłyszczające
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy:
BOHLE AG
Ulica:
Dieselstr. 10
Miejscowość:
D-42781 Haan

Telefon:
e-mail:
Osoba do kontaktu:
e-mail:
Internet:
Wydział Odpowiedzialny:

Telefaks: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle.com
Chemie

Telefon: +49 2129 5568-276

Ten numer jest obsadzony tylko w czasie otwarcia biura. +49 2129 5568-276

1.4. Numer telefonu
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrożenia:
Wyrób aerozolowy: Aerosol 3
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
Hasło ostrzegawcze:

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H229
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P210
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Specjalne oznakowanie niektórych preparatów
EUH208
Zawiera 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, Mieszanina
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1); Mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7]
i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
EUH210
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml
Uwaga
Hasło ostrzegawcze:
2.3. Inne zagrożenia
Brak przy normalnej obsłudze.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
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3.2. Mieszaniny
Składniki niebezpieczne
Nr CAS

Nazwa chemiczna
Nr WE

Ilość
Nr Index

Nr REACH

Klasyfikacja GHS
68188-85-2

Rare earth flourides

<3%

269-166-1
126-86-3

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

<1%

204-809-1

01-2119954390-39

Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H318 H317 H412
55965-84-9

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1); Mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
911-418-6

613-167-00-5

< 0,0015 %

01-2120764691-48

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1 (M-Factor = 100), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 100); H330 H310 H301 H314 H318
H317 H400 H410 EUH071

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane wynieść na świeże powietrze, trzymać w ciepłym, spokojnym miejscu. Jeśli objawy
utrzymują się, wezwać lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością woda i mydło.
W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku przedostania się do oczu natychmiast przemywać przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece
bieżącą wodą i udać się do okulisty.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
W przypadku połknięcia
NIE wywoływać wymiotów.
Po połknięciu wypłukać jamę ustną dużą ilością wody (tylko kiedy osoba jest przytomna) i natychmiast wezwać
pomoc medyczną.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak danych
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Pierwsza pomoc, odkażanie, leczenie objawów.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Dwutlenek węgla (CO2), Proszek gaśniczy, Woda w sprayu, piana gaśnicza
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Niewłaściwe środki gaśnicze
Pełny strumień wody
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenek węgla, Dwutlenek węgla
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Nie wdychać gazów eksplozyjnych i pożarowych. W razie pożaru: Stosować niezależny od otoczenia sprzęt do
ochrony dróg oddechowych.
Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Należy zadbać o należytą wentylację. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Nie dopuścić do przedostania się do
gruntu/gleby.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Należy zadbać o należytą wentylację. Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia
okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7
Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją
Należy zatroszczyć się o wystarczający przewiew i punktowy wyciąg w krytycznych miejscach.
Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności
Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych
Magazynować w chłodnym i suchym miejscu.
Wskazówki do składowania kolektywnego
Nie magazynować razem z: Środek utleniający
Inne informacje o warunkach przechowywania
Chronić przed mrozem, ciepłem i światlem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50 °C/122 °F.
Zalecana temperatura przechowywania 10-30°C
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

nie dotyczy

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
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Parametry kontrolne
Nr CAS

Nazwa chemiczna

-

Fluorki - w przeliczeniu na F-

mg/m³

wł./cm3

Kategoria

-

NDSCh (15 min)

2

NDS (8 h)

8.2. Kontrola narażenia
Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne
W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
Nie wdychać gazu/oparów. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.
Ochrona oczu lub twarzy
okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166
Ochrona rąk
Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/689/EWG i normy pochodnej EN 374.
Odpowiedni materiał: NBR (Nitrylokauczuk), Kauczuk butylowy, CR (polichloropren, kauczuk chloroprenowy)
Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia) > 480 min.
Niewłaściwe środki gaśnicze PVA (alkohol poliwynylowy) Do specjalnych zastosowań zaleca się sprawdzenie u
producenta rękawic odporności na chemikalia wyżej wymienionych rękawic ochronnych.
Ochrona skóry
Nie wymagalne.
Ochrona dróg oddechowych

W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania.
Kontrola narażenia środowiska
Patrz sekcja 7. Nie są konieczne żadne wykraczające ponad to środki.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny:
Kolor:
Zapach:

Aerozol
białawy - beżowy
charakterystyczny
Metoda testu

pH:

nie dotyczy

Zmiana stanu
Temperatura topnienia:

nie dotyczy

Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

nie dotyczy

Temperatura zapłonu:

nie dotyczy

Właściwości wybuchowe
nie dotyczy

nie dotyczy

Granice wybuchowości - dolna:
Granice wybuchowości - górna:

nie dotyczy
bez znaczenia

Samozapalność:
Prężność par:
(przy 20 °C)
Prężność par:
(przy 50 °C)

9000 hPa Propelent aerozolowy

Gęstość względna (przy 20 °C):

1,7 g/cm³ (Substancja czynna)

9900 hPa Propelent aerozolowy

Rozpuszczalność w wodzie:
Wersja nr: 2,03 - Zastępuje wersję: 2,02

całkowicie rozpuszczalny
PL

Wydrukowano dnia: 02.09.2020

BOHLE AG

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Ceriumhaltiges Poliergel weiß
Data aktualizacji: 02.09.2020

Numer materiału: BO5008004

Współczynnik podziału:

Strona 5 z 9
nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne.
10.2. Stabilność chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Nie wystawiać na temperatury powyżej 50 °C
10.4. Warunki, których należy unikać
Mróz
10.5. Materiały niezgodne
Nieznane.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Nieznane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Nr CAS

Nazwa chemiczna
Droga narażenia

55965-84-9

Dawka

Gatunek

Źródło

Metoda

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1); Mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)
droga pokarmowa

ATE
mg/kg

100

skóra

ATE

50 mg/kg

droga oddechowa
para

ATE

0,5 mg/l

droga oddechowa
aerozol

ATE

0,05 mg/l

Działanie drażniące i żrące
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie uczulające
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Nie istnieją żadne dane dla preparatu/mieszaniny.
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie istnieją żadne dane dla preparatu/mieszaniny.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Wersja nr: 2,03 - Zastępuje wersję: 2,02
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Nie istnieją żadne dane dla preparatu/mieszaniny.
12.4. Mobilność w glebie
Nie istnieją żadne dane dla preparatu/mieszaniny.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do
rozporządzenia REACH
Informacja uzupełniająca
Nie wprowadzać do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia
Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt
ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach ciśnieniowych i
160505
zużyte chemikalia; gazy w pojemnikach ciśnieniowych inne niż wymienione w 16 05 04
Kod odpadów - wykorzystany produkt
ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK
080410
OCHRONNYCH (FARB, LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw
(również środków impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08
04 09
Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie
ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach ciśnieniowych i
160505
zużyte chemikalia; gazy w pojemnikach ciśnieniowych inne niż wymienione w 16 05 04

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Transport lądowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

UN 1950

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

AEROZOLE

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

2

14.4. Grupa pakowania:

-

Etykiety:

2.2

Kod klasyfikacji:
Postanowienia specjalne:
Ilość ograniczona (LQ):
Udostępniona ilość:
Kategorie transportu:
Kod ograniczeń przejazdu przez
tunele:

5A
190 327 344 625
1L
E0
3
E

Transport wodny śródlądowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

UN 1950

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

AEROZOLE
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14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

2

14.4. Grupa pakowania:

-

Etykiety:

2.2

Kod klasyfikacji:
Postanowienia specjalne:
Ilość ograniczona (LQ):
Udostępniona ilość:

5A
190 327 344 625
1L
E0
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Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

UN 1950

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

AEROSOLS

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

2.2

14.4. Grupa pakowania:

-

Etykiety:

2.2

Postanowienia specjalne:
Ilość ograniczona (LQ):
Udostępniona ilość:
EmS:

63, 190, 277, 327, 344, 959
1000 mL
E0
F-D, S-U

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

UN 1950

14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:

AEROSOLS, non-flammable

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:

2.2

14.4. Grupa pakowania:

-

Etykiety:

2.2

Postanowienia specjalne:
Ilość ograniczona (LQ) (transp.lotniczy
pasażerski):
Passenger LQ:
Udostępniona ilość:

A98 A145 A167 A802
30 kg G
Y203
E0

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasażerski):
IATA-Maksymalna ilość (transp.lotniczy pasażerski):
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy):
IATA-Maksymalna ilość (transp.lotniczy towarowy):

203
75 kg
203
150 kg

14.5. Zagrożenia dla środowiska

ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU:
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14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
bez znaczenia

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczące przepisów UE

Zawartość lotnych związków
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywą 2004/42/WE:

0%

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania:

Klasa zagrożenia wód (D):

Przestrzegać ograniczeń zatrudniania według ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE). Przestrzegać ograniczeń zatrudniania kobiet w
ciąży i karmiących matek według wytycznych rozporządzenia o ochronie
matki pracującej (92/85/EWG).
1 - niewielkie zagrożenie dla wód

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa.

SEKCJA 16: Inne informacje
Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,9.
Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)
H229
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H301
Działa toksycznie po połknięciu.
H310
Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.
H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H330
Wdychanie grozi śmiercią.
H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH071
Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH208
Zawiera 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, Mieszanina
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr
WE 220-239-6] (3:1); Mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7]
i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
EUH210
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Informacja uzupełniająca
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
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innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w
ten sposób sporządzony nowy materiał.
(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
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