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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiêbiorstwa
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: STIHL Silikon w sprayu
Numer artykuùu: 0797 010 2053
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Sektor zastosowania
SU21   Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / ogóù spoùeczeñstwa / konsumenci
SU22   Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usùugi,
rzemiosùo)
Kategoria produktu PC24   Úrodki po�lizgowe, smary i produkty uwalniaj¹ce substancje
Zastosowanie substancji / preparatu Úrodek antyadhezyjny / smar

1.3 Dane dotycz¹ce dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Tel: +49 (0)7151-26-3237
Fax: +49 (0)7151-26-8-3237
info@stihl.com

Komórka udzielaj¹ca informacji:
Produktmanagement Forsttechnik
Tel: +49(0)7151-26-3237
Fax: +49(0)7151-2683237

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Tel: +49-621-60-43333
Fax: +49-621-60-92664

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro¿eñ
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw¹ Rady 67/548/EWG lub dyrektyw¹ 1999/45/WE

Xi; Produkt dra¿ni¹cy

R38:   Dziaùa dra¿ni¹co na skórê.

F+; Produkt skrajnie ùatwopalny

R12:   Produkt skrajnie ùatwopalny.

N; Produkt niebezpieczny dla �rodowiska

R51/53:   Dziaùa toksycznie na organizmy wodne; mo¿e powodowaã dùugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne
zmiany w �rodowisku wodnym.

R67:   Pary mog¹ wywoùywaã uczucie senno�ci i zawroty gùowy.
Szczególne wskazówki o zagro¿eniu dla czùowieka i �rodowiska: Uwaga! Pojemnik pod ci�nieniem.

2.2 Elementy oznakowania
Oznaczenia wedùug wytycznych EWG:
Litera w oznaczeniu i okre�lenie niebezpieczeñstwa produktu:
Xi Produkt dra¿ni¹cy
F+ Produkt skrajnie ùatwopalny
N Produkt niebezpieczny dla �rodowiska

Zestawy R:
12 Produkt skrajnie ùatwopalny.
38 Dziaùa dra¿ni¹co na skórê.
51/53 Dziaùa toksycznie na organizmy wodne; mo¿e powodowaã dùugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne zmiany w

�rodowisku wodnym.
67 Pary mog¹ wywoùywaã uczucie senno�ci i zawroty gùowy.

Zestawy S:
2 Chroniã przed dzieãmi.
16 Nie przechowywaã w pobli¿u êródeù zapùonu - nie paliã tytoniu.

(ci¹g dalszy na stronie 2)
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23 Nie wdychaã rozpylonej cieczy.
24 Unikaã zanieczyszczenia skóry.
46 W razie poùkniêcia niezwùocznie zasiêgnij porady lekarza - poka¿ opakowanie lub etykietê.
51 Stosowaã wyù¹cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Szczególne oznaczenia okre�lonych preparatów:
Pojemnik pod ci�nieniem: chroniã przed sùoñcem i nagrzaniem powy¿ej temperatury 50°C. Nie przekùuwaã ani
nie spalaã, tak¿e po zu¿yciu.
Nie rozpylaã nad otwartym pùomieniem lub ¿arz¹cym siê materiaùem.
Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw¹ 75/324/EWG: Produkt skrajnie ùatwopalny
2.3 Inne zagro¿enia
Wyniki oceny wùa�ciwo�ci PBT i vPvB
PBT: Nie nadaj¹cy siê do zastosowania.
vPvB: Nie nadaj¹cy siê do zastosowania.

SEKCJA 3: Skùad/informacja o skùadnikach
3.2 Mieszaniny
Opis: Sporz¹dzony z mieszaniny rozpuszczalników z silikonami i sprê¿onego gazu
Skùadniki niebezpieczne:
CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
 Xn R65;  Xi R38;  F R11;  N R51/53

R67
 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;
 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

25-50%

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7

butan
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280

15-25%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9

propan
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280

15-25%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2

izobutan
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280

5-10%

CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6

n-heksan
 Xn R48/20-62-65;  Xi R38;  F R11;  N R51/53

R67
Repr. Kat. 3

 Flam. Liq. 2, H225;  Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

 1,0%

CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8

 i 2-metylobutan
 Xn R65;  F+ R12;  N R51/53

R66-67
 Flam. Liq. 1, H224;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;
 STOT SE 3, H336

 1,0%

Wskazówki dodatkowe:
Peùna tre�ã przytoczonych wskazówek dotycz¹cych zagro¿eñ znajduje siê w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Úrodki pierwszej pomocy
4.1 Opis �rodków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne:
Wyprowadziã pora¿onego z obszaru zagro¿enia i poùo¿yã.
Usun¹ã zabrudzon¹ odzie¿
Po wdychaniu:
Zadbaã o �wie¿e powietrze.
W przypadku podra¿nienia dróg oddechowych, zawrotów gùowy, mdùo�ci lub utraty przytomno�ci natychmiast
skorzystaã z pomocy lekarza
Po styczno�ci ze skór¹:
Podra¿nione miejsca na skórze przemyã wod¹ i ùagodnym �rodkiem czyszcz¹cym
Przy trwaùych dolegliwo�ciach porozumieã siê z lekarzem.

(ci¹g dalszy na stronie 3)
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Po styczno�ci z okiem:
Pùukaã oczy z otwart¹ powiek¹ przez kilka minut pod bie¿¹c¹ wod¹. W przypadku utrzymuj¹cej siê
dolegliwo�ci zasiêgn¹ã porady lekarza.
Po przeùkniêciu: Nie powodowaã wymiotów i sprowadziã lekarza.
4.2 Najwa¿niejsze ostre i opóênione objawy oraz skutki nara¿enia
Ból gùowy
Zawroty gùowy
Nudno�ci
Zaczerwienienie, wysychanie i pêkanie skóry
Podra¿nienie skóry
4.3 Wskazania dotycz¹ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postêpowania
z poszkodowanym
Terapia na podstawie oceny stanu pacjenta przez lekarza. Terapia symptomatyczna

SEKCJA 5: Postêpowanie w przypadku po¿aru
5.1 Úrodki ga�nicze
Przydatne �rodki ga�nicze:
Piana
Proszek ga�niczy
Dwutlenek wêgla
Mgùa wodna
Úrodki ga�nicze nieprzydatne ze wzglêdów bezpieczeñstwa: Woda peùnym strumieniem
5.2 Szczególne zagro¿enia zwi¹zane z substancj¹ lub mieszanin¹
Podczas po¿aru mog¹ uwolniã siê:
Tlenek wêgla (CO)
5.3 Informacje dla stra¿y po¿arnej
Specjalne wyposa¿enie ochronne:
Nie wdychaã gazów powstaj¹cych podczas eksplozji i po¿arów.
Nosiã urz¹dzenie ochrony dróg oddechowych niezale¿nie od powietrza otoczenia.
Nosiã peùne ubranie ochronne.
Inne dane
Zagro¿one zbiorniki ochùodziã strumieniem wody.
Wodê ska¿on¹ nale¿y zbieraã oddzielnie, nie mo¿e ona dostaã siê do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postêpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do �rodowiska
6.1 Indywidualne �rodki ostro¿no�ci, wyposa¿enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
�ródùa zapùonu trzymaã w bezpiecznej odlegùo�ci.
Zadbaã o wystarczaj¹ce wietrzenie.
Nosiã ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie�ã w bezpieczne miejsce.
6.2 Úrodki ostro¿no�ci w zakresie ochrony �rodowiska:
Nie dopu�ciã do przenikniêcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
Nie dopu�ciã do przedostania siê do podùo¿a /ziemi.
W przypadku przedostania siê do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomiã wùa�ciwe wùadze.
6.3 Metody i materiaùy zapobiegaj¹ce rozprzestrzenianiu siê ska¿enia i sùu¿¹ce do usuwania ska¿enia:
Zadbaã o wystarczaj¹ce przewietrzenie.
Zebraã za pomoc¹ materiaùu wi¹¿¹cego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiaù wi¹¿¹cy kwasy, materiaù
wi¹¿¹cy uniwersalny, trociny).
Materiaù ska¿ony usun¹ã jako odpad wg punktu 13.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsùugi patrz rozdziaù 7.
Informacje na temat osobistego wyposa¿enia ochronnego patrz rozdziaù 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziaù 13.

SEKCJA 7: Postêpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Úrodki ostro¿no�ci dotycz¹ce bezpiecznego postêpowania
Zadbaã o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Wskazówki dla ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwwybuchowej:
�ródùa zapùonu trzymaã z daleka - nie paliã tytoniu.

(ci¹g dalszy na stronie 4)
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Pojemnik pod ci�nieniem. Chroniã przed sùoñcem i temperatur¹ powy¿ej 50 °C. Nie przekùuwaã i nie paliã -
nawet po zu¿yciu.
Nie rozpylaã w kierunku pùomieni lub na ¿arz¹ce przedmioty.
Przy przetwarzaniu uwalniaj¹ siê ùatwolotne, zapalne skùadniki.
Pary mog¹ tworzyã z powietrzem mieszaninê mog¹c¹ eksplodowaã.
Przedsiêwzi¹ã �rodki przeciwko naùadowaniom elektrostatycznym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, ù¹cznie z informacjami dotycz¹cymi wszelkich
wzajemnych niezgodno�ci
Skùadowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszczeñ skùadowych i zbiorników:
Przewidzieã podùogê odporn¹ na rozpuszczalniki i szczeln¹.
Nale¿y przestrzegaã przepisy zarz¹dzeñ skùadowania zbiorników z gazem pod ci�nieniem.
Wskazówki odno�nie wspólnego skùadowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazówki odno�nie warunków skùadowania:
Chroniã przed gor¹cem i bezpo�rednim promieniowaniem sùonecznym.
Zbiornik przechowywaã w dobrze przewietrzanym miejscu.
Skùadowaã w miejscu chùodnym, ogrzewanie prowadzi do zwiêkszenia ci�nienia i niebezpieczeñstwa
przepuklenia.
Zalecana temperatura skùadowania: 20 °C
Klasa skùadowania: 2 B
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) koñcowe Brak dostêpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nara¿enia/�rodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotycz¹ce kontroli
Skùadniki wraz z kontrolowanymi warto�ciami granicznymi zale¿nymi od miejsca pracy:
106-97-8 butan
NDS (PL) NDSCh: 3000 mg/m3

NDS: 1900 mg/m3

74-98-6 propan
NDS (PL) 1800 mg/m3

110-54-3 n-heksan
NDS (PL)
IOELV (EU)

72 mg/m3

72 mg/m3, 20 ppm
78-78-4  i 2-metylobutan
NDS (PL)
IOELV (EU)

3000 mg/m3

3000 mg/m3, 1000 ppm

Wskazówki dodatkowe: Podstaw¹ byùy aktualnie obowi¹zuj¹ce wykazy.

8.2 Kontrola nara¿enia
Odpowiednie techniczne �rodki steruj¹ce
Zadbaã o czyste powietrze. Mo¿na to osi¹gn¹ã poprzez stosowanie miejscowych wyci¹gów lub poprzez
ogólny wywiew powietrza. Je¿eli to nie wystarczy, by utrzymaã stê¿enie w warto�ciach granicznych
przewidzianych dla stanowiska pracy, nale¿y u¿ywaã odpowiednich �rodków ochrony dróg oddechowych
Osobiste wyposa¿enie ochronne:
Ogólne �rodki ochrony i higieny:
Nale¿y przestrzegaã zwyczajne �rodki ostro¿no�ci przy obchodzeniu siê z chemikaliami.
Trzymaã z dala od �rodków spo¿ywczych napojów i pasz.
Myã rêce przed przerw¹ i przed koñcem pracy.
Unikaã styczno�ci ze skór¹.
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku przekroczenia warto�ci granicznych przewidzianych dla stanowiska pracy:
Zaleca siê nastêpuj¹ce �rodki ochrony dróg oddechowych:
Filtry w masce chroni¹ce przed gazami organicznymi i oparami (typ A)
Barwa rozpoznawcza: Br¹zowy
[DIN EN 14387]
Ochrona r¹k: Rêkawice ochronne
Materiaù, z którego wykonane s¹ rêkawice
Kauczuk nitrylowy
Zalecana grubo�ã materiaùu:  0,4 mm
[EN 374]

(ci¹g dalszy na stronie 5)
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Czas penetracji dla materiaùu, z którego wykonane s¹ rêkawice
Warto�ã przenikania: poziom  6 (480min)
Ochrona oczu:
Okulary ochronne
[EN 166]

SEKCJA 9: Wùa�ciwo�ci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wùa�ciwo�ci fizycznych i chemicznych
Ogólne dane
Wygl¹d:

Forma: Aerozol
Kolor: Ciemnoniebieski

Zapach: Charakterystyczny
Próg zapachu: Nieokre�lone.
Wa¿ne dane na temat ochrony zdrowia i
�rodowiska oraz bezpieczeñstwa Dane materiaùu czynnego bez propelentu aerozolowego

Warto�ã pH: Nie nadaj¹cy siê do zastosowania.

Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okre�lony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 40 - 80°C

Punkt zapùonu: < -30°C

£atwopalno�ã (staùa gazowa): Nie nadaj¹cy siê do zastosowania.

Temperatura palenia siê:
Temperatura rozkùadu: Nieokre�lone.

Samozapùon: Nieokre�lone.

Niebezpieczeñstwo wybuchu: Nieokre�lone.
Podczas stosowania mog¹ powstawaã ùatwopalne lub
wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

Granice niebezpieczeñstwa wybuchu:
Dolna: Granica powstawania eksplozji - skùadniki:

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):
1,1Vol.%

Górna: Granica powstawania eksplozji - skùadniki:
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa):
8,3Vol.%

Ci�nienie pary: Nieokre�lone.

Gêsto�ã w 20°C: 0,70 - 0,72 g/cm3

Gêsto�ã wzglêdna Nieokre�lone.
Gêsto�ã par Nieokre�lone.
Szybko�ã parowania Nieokre�lone.

Rozpuszczalno�ã w/ mieszalno�ã z
Woda: Nie lub maùo mieszalny.

Wspóùczynnik podziaùu (n-oktanol/ woda): Nieokre�lone.

Lepko�ã:
czas opró¿nienia w 20°C 10 - 12 s (DIN EN ISO 2431/4mm)
Dynamiczna: Nieokre�lone.
Kinetyczna: Nieokre�lone.

9.2 Inne informacje Brak dostêpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno�ã i reaktywno�ã
10.1 Reaktywno�ã Reakcje niebezpieczne nie s¹ znane.
10.2 Stabilno�ã chemiczna Stabilny w normalnych warunkach.

(ci¹g dalszy na stronie 6)
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10.3 Mo¿liwo�ã wystêpowania niebezpiecznych reakcji
Powstawanie wybuchowych mieszanin gazowych z powietrzem.
10.4 Warunki, których nale¿y unikaã
Wzrost ci�nienia prowadzi do zagro¿enia rozerwaniem.
Pojemnik pod ci�nieniem. Chroniã przed sùoñcem i temperatur¹ powy¿ej 50 °C. Nie przekùuwaã i nie paliã -
nawet po zu¿yciu.
�ródùa zapùonu trzymaã z daleka - nie paliã tytoniu.
Informacje na temat bezpiecznej obsùugi patrz rozdziaù 7.
10.5 Materiaùy niezgodne: silne utleniacze
10.6 Niebezpieczne produkty rozkùadu: Niebezpieczne produkty rozkùadu nie s¹ znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotycz¹ce skutków toksykologicznych
Brak jest diagnoz toksykologicznych dotycz¹cych tej mieszanki.
Ostra toksyczno�ã:
Istotne sklasyfikowane warto�ci LD/LC50:
64742-49-0 Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
Ustne LD50 >5000 mg/kg (rat)
Skórne LD50 >2000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50/4h >2,0 mg/l (rat)
110-54-3 n-heksan
Ustne LD50 28,7 mg/kg (rat)
Skórne LD50 3295 mg/kg (rabbit)
Wdechowe LC50 97469 ppm (rat)
78-78-4  i 2-metylobutan
Wdechowe LC50/4h 1280 mg/l (rat)
Pierwotne dziaùanie dra¿ni¹ce: Dziaùanie Gatunek Metoda:
na skórze: Podra¿nia skórê i �luzówkê.
w oku: Dostêpne dane wskazuj¹ na brak mo¿liwo�ci speùnienia kryteriów zaszeregowania.
Uczulanie: Dostêpne dane wskazuj¹ na brak mo¿liwo�ci speùnienia kryteriów zaszeregowania.
Toksyczno�ã dawki powtórzonej
Dostêpne dane wskazuj¹ na brak mo¿liwo�ci speùnienia kryteriów zaszeregowania.
Dziaùanie rakotwórcze, dziaùanie mutagenne i szkodliwe dziaùanie na rozrodczo�ã (CMR)
W przypadku ¿adnego z tych skladników nie jest znane ich dziaùanie rakotwórcze, wpùywaj¹ce na zmianê cech
dziedzicznych lub stwarzaj¹ce zagro¿enie dla procesu rozmna¿ania.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczno�ã
Produkt uznawany jest za szkodliwy dla organizmów ¿yj¹cych w wodzie. W dùu¿szym okresie czasu mo¿e
powodowaã szkodliwe dziaùanie w zbiornikach wodnych
Toksyczno�ã wodna:
64742-49-0 Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
LC 50 / 96 h 2,5 mg/l (fish)
78-78-4  i 2-metylobutan
EC50 / 48h 2,3 mg/l (Daphnia magna)
LC 50 / 96 h 3,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
12.2 Trwaùo�ã i zdolno�ã do rozkùadu Brak dostêpnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolno�ã do bioakumulacji
64742-49-0 Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
log POW 3,3 - 3,9 log POW (-)
12.4 Mobilno�ã w glebie Brak dostêpnych dalszych istotnych danych
Dalsze wskazówki ekologiczne:
Wskazówki ogólne:
Nie dopu�ciã do przedostania siê w stanie nierozcieñczonym lub w du¿ych ilo�ciach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych b¹dê do kanalizacji.

(ci¹g dalszy na stronie 7)
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12.5 Wyniki oceny wùa�ciwo�ci PBT i vPvB
PBT: Nie nadaj¹cy siê do zastosowania.
vPvB: Nie nadaj¹cy siê do zastosowania.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziaùania Brak dostêpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postêpowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Niebezpieczne odpady wedùug rozporz¹dzenia dotycz¹cego katalogu odpadów
Zalecenie: Odpady nale¿y usuwaã przy uwzglêdnieniu przepisów lokalnych i urzêdowych.
Europejski Katalog Odpadów
Kod odpadów - pozostaùo�ci po produkcie / niewykorzystany produkt + Kod odpadów - zanieczyszczone
opakowanie
15 01 10* Opakowania zawieraj¹ce pozostaùo�ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.

�rodkami ochrony ro�lin I i II klasy toksyczno�ci - bardzo toksyczne i toksyczne)

* SEKCJA 14: Informacje dotycz¹ce transportu
14.1 Numer UN
ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Prawidùowa nazwa przewozowa UN
ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrotreated light), MARINE

POLLUTANT
IATA AEROSOLS, flammable

14.3 Klasa(-y) zagro¿enia w transporcie
ADR

Klasa 2   5F gazy
Nalepka 2.1

IMDG

Class 2.1
Label 2.1

IATA

Class 2.1
Label 2.1

14.4 Grupa opakowañ
ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagro¿enia dla �rodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Symbol (ryby i drzewa)

14.6 Szczególne �rodki ostro¿no�ci dla
u¿ytkowników Patrz dziaùy 6-8

Uwaga: gazy
(ci¹g dalszy na stronie 8)
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35.0

Transport/ dalsze informacje:
ADR
Ilo�ci ograniczone (LQ) 1L
Kategoria transportowa 2 
Kodów zakazu przewozu przez tunele D 

SEKCJA 15: Informacje dotycz¹ce przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotycz¹ce bezpieczeñstwa, zdrowia i ochrony �rodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny
Rozporz¹dzenia europejskie:
SEVESO - Kategoria (96/82/CE): 8 

Przepisy poszczególnych krajów:
Wskazówki odno�nie ograniczenia zatrudnienia:
Uwzglêdniã ograniczenia zatrudnienia mùodzie¿y.
Uwzglêdniã ograniczenia zatrudnienia kobiet w ci¹¿y i poùogu.
15.2 Ocena bezpieczeñstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeñstwa Chemicznego nie zostaùa przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opieraj¹ siê na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre�laj¹ jednak w sposób ostateczny wùa�ciwo�ci
produkcyjnych i nie mog¹ byã uzasadnieniem prawomocnych umów.

Odno�ne zwroty
H220 Skrajnie ùatwopalny gaz.
H224 Skrajnie ùatwopalna ciecz i pary.
H225 Wysoce ùatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod ci�nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Poùkniêcie i dostanie siê przez drogi oddechowe mo¿e groziã �mierci¹.
H315 Dziaùa dra¿ni¹co na skórê.
H336 Mo¿e wywoùywaã uczucie senno�ci lub zawroty gùowy.
H361f Podejrzewa siê, ¿e dziaùa szkodliwie na pùodno�ã.
H373 Mo¿e powodowaã uszkodzenie narz¹dów poprzez dùugotrwaùe lub nara¿enie powtarzane.
H411 Dziaùa toksycznie na organizmy wodne, powoduj¹c dùugotrwaùe skutki.

R11 Produkt wysoce ùatwopalny.
R12 Produkt skrajnie ùatwopalny.
R38 Dziaùa dra¿ni¹co na skórê.
R48/20 Dziaùa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powa¿ne zagro¿enie zdrowia w nastêpstwie

dùugotrwaùego nara¿enia.
R51/53 Dziaùa toksycznie na organizmy wodne; mo¿e powodowaã dùugo utrzymuj¹ce siê niekorzystne zmiany

w �rodowisku wodnym.
R62 Mo¿liwe ryzyko upo�ledzenia pùodno�ci.
R65 Dziaùa szkodliwie; mo¿e powodowaã uszkodzenie pùuc w przypadku poùkniêcia.
R66 Powtarzaj¹ce siê nara¿enie mo¿e powodowaã wysuszanie lub pêkanie skóry.
R67 Pary mog¹ wywoùywaã uczucie senno�ci i zawroty gùowy.
Skróty i akronimy:
NOEL = No Observed Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
LC = letal Conentration
EC50 = half maximal effective conentraion
log POW = Octanol / water partition coefficient
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
IOELV = indicative occupational exposure limit values
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej   
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