
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z wymogami następujących regulacji:  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporządzenie
(WE) nr 1272/2008

______________________________________________________________________________________________

Data aktualizacji  15.03.2019 Wersja  1.04

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu  

Kod produktu: 5016316

Nazwa produktu: CARESTREAM DENTAL X-ray Wywoływacz

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

Zastosowania zidentyfikowane: Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych. Fotograficzna substancja chemiczna.
Zastosowania 0dradzane Brak danych

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:  

Informacje o produkcie +40 (0)21 539 7297
Aby uzyskać informacje dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa należy przesłać e-mail na:
WW-EHS@carestreamhealth.com

1.4. Numer telefonu alarmowego  

Emergency Telephone CHEMTREC: +1-703-527-3887 (Z ZAGRANICY)
Polska +(48)-223988029

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Działanie żrące/drażniące na skórę Kategoria 1  - (H314)
Działanie uczulające na skórę Kategoria 1  - (H317)
Działa mutagennie na komórki rozrodcze Kategoria 2  - (H341)
Rakotwórczość Kategoria 2  - (H351)
Toksyczność ostra dla organizmów wodnych Kategoria 1  - (H400)

2.2. Elementy oznakowania  

Hasło ostrzegawcze

Dostawca Carestream Health France SAS, 1 rue Galilée, 93192 Noisy Le Grand cedex, France

______________________________________________________________________________________________

EN   /   EGHS Strona   1 / 12



______________________________________________________________________________________________
5016316 /  CARESTREAM DENTAL X-ray Wywoływacz Data aktualizacji  15.03.2019

Niebezpieczeństwo

Zawiera Hydrochinon

Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Zwroty wskazujące środki ostrożności - EU (§28, 1272/2008)
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

2.3. Inne zagrożenia  
Żaden(-a,-e).

Sekcja 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1  Substancje  

Brak danych

3.2.  Mieszaniny  

Nazwa chemiczna Nr WE Nr CAS Procent wagowy Klasyfikacja według
rozporządzenia

(WE) Nr 1272/2008
[CLP]

Numer rejestracyjny
REACH

SVHC candidates

Woda Present 7732-18-5 70-80 No hazards have
been classified

brak danych

Siarczyn potasu Present 10117-38-1 10-15 brak danych 01-2119537319-34
Hydrochinon Present 123-31-9 3-5 Acute Tox. 4 (H302)

Eye Dam. 1 (H318)
Skin Sens. 1 (H317)

Muta. 2 (H341)
Carc. 2 (H351)
Aquatic Acute 1

(H400)

01-2119524016-51

Boran sodu Present 1330-43-4 1-2.5 Repr. 1B  (H360FD) brak danych Reason for
inclusion Toxic for
reproduction, Article
57c (215-540-4)

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Sekcja 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

Wskazówka ogólna Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Pokazać niniejszą kartę charakterystyki
substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. W przypadku narażenia lub styczności:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt z oczyma Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod
powiekami. Podczas płukania należy utrzymywać oko szeroko otwarte. Nie pocierać
miejsca narażenia. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
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płukać. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt ze skórą Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i
obuwie. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Może powodować
reakcję alergiczną skóry.

Spożycie NIE wywoływać wymiotów. Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Nigdy nie podawać
niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Wdychanie Usunąć na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania się oddechu, zastosować sztuczne
oddychanie. Uzyskać bezzwłoczną pomoc medyczną. Nie stosować metody usta-usta, jeśli
osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie
za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego
medycznego aparatu oddechowego. Jeśli występują trudności w oddychaniu, (przeszkolony
personel powinien) podać tlen. Może wystąpić opóźniony obrzęk płuc. Natychmiast
zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ochrony własne osoby udzielającej
pierwszej pomocy

Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych)
materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać
rozprzestrzenianiu się skażenia. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Unikać
bezpośredniego kontaktu ze skórą. Stosować ustnik ochronny przy sztucznym oddychaniu
usta - usta. Stosować osobiste ubranie ochronne (patrz sekcja 8).

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

Objawy Uczucie pieczenia. Swędzenie. Wysypki. Pokrzywka.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym  

Uwaga dla lekarzy Produkt jest materiałem żrącym. Stosowanie płukania żołądka lub wywoływanie wymiotów
jest przeciwwskazane. Należy wykonać badania pod kątem możliwej perforacji żołądka lub
przełyku. Nie podawać odtrutki chemicznej. Istnieje możliwość uduszenia z powodu
obrzęku krtani. Może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi z wilgotnym rzężeniem, pienistymi
plwocinami oraz wysokim ciśnieniem tętna. Może powodować uczulenie u osób wrażliwych.
Leczyć objawowo.

Sekcja 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze  

Odpowiednie środki gaśnicze Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz
otaczającego środowiska. Produkt jest niepalny.

Niewłaściwe środki gaśnicze Nie stosować stałego strumienia wody, ponieważ może to spowodować rozproszenie i
rozprzestrzenienie się ognia.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

Szczególne zagrożenia związane z
substancją chemiczną

Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Rozkład termiczny może
prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt jest uczulający lub zawiera
substancję uczulającą. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

5.3  

Special protective equipment for
fire-fighters

Strażacy powinni stosować niezależny aparat oddechowy i pełny kombinezon strażacki.
Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej.

Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
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Indywidualne środki ostrożności Uwaga! Materiał żrący. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Zapewnić
odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ewakuować
personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca
uwolnienia/wycieku.

Inne informacje Środki ochrony są wymienione w sekcjach 7 i 8.

Dla służb ratowniczych Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  

Środki ostrożności w zakresie
ochrony środowiska

O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Substancja
nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie zezwalać na przedostawanie się do
gleby/martwicy. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  

Metody zapobiegające
rozprzestrzenianiu

O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Obwałować,
aby zebrać duże uwolnienia płynne.

Metody usuwania Zatrzymać wypływ uwalnianej substancji, a następnie zebrać za pomocą niepalnego
materiału absorbującego , (np. piasek, ziemia, ziemią okrzemkową, wermikulit) i umieścić w
pojemniku na substancje przeznaczone do utylizacji zgodnie z miejscowymi / krajowymi
przepisami (patrz: sekcja 13). Dokładnie wyczyścić skażoną powierzchnię.

Profilaktyka zagrożeń wtórnych Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów
środowiskowych.

6.4. Reference to other sections  

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

Sekcja 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  

Zalecenia dotyczące bezpiecznego
postępowania

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Unikać kontaktu ze skórą,
oczyma lub ubraniem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie
indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Produkt obsługiwać wyłącznie w
zamkniętym systemie lub zapewnić właściwą wentylację wyciągową. Nie jeść, nie pić i nie
palić podczas używania produktu. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym
użyciem. Zdjąć skażoną odzież i obuwie.

Ogólne uwagi dotyczące higieny Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i
okulary lub ochronę twarzy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed
ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od
środka. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Zaleca się
regularne czyszczenie urządzeń, miejsca pracy oraz pranie ubrań. Myć ręce przed
przerwami i niezwłocznie po obchodzeniu się z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności  

Warunki przechowywania Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Chronić przed wilgocią. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od innych materiałów.

Substancje, których należy unikać Kontakt z silnymi kwasami wyzwala dwutlenek siarki.

7.3  

Metody zarządzania zagrożeniem Wymaganych informacji nie zawarto w niniejszej karcie charakterystyki substancji.
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(RMM)

Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli  

Exposure Limits .

Nazwa chemiczna Unia Europejska Wielka Brytania Francja Hiszpania Germany
Hydrochinon

 123-31-9
- STEL  1.5 mg/m3

TWA  0.5 mg/m3
TWA  2 mg/m3

C2
M2

TWA  2 mg/m3

S+
-

Boran sodu
 1330-43-4

- STEL  3 mg/m3

TWA  1 mg/m3
TWA  1 mg/m3

R1
TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3
-

Nazwa chemiczna Włochy Portugalia Holandia Finlandia Dania
Hydrochinon

 123-31-9
- TWA  2 mg/m3

S+
C(A3)

- TWA  0.5 mg/m3

STEL  2 mg/m3
Ceiling  2 mg/m3

Boran sodu
 1330-43-4

- TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3

C(A4)

- - TWA  1 mg/m3

Nazwa chemiczna Austria Szwajcaria Polska Norwegia Irlandia
Hydrochinon

 123-31-9
Sensitizer

STEL  4 mg/m3

TWA  2 mg/m3

B

S+
H*

TWA  2 mg/m3

C2
STEL  2 mg/m3

M2

TWA  1 mg/m3

STEL  2 mg/m3
TWA  0.5 mg/m3

K**
A+

STEL  1.5 mg/m3

TWA  0.5 mg/m3

STEL  1.5 mg/m3

Sensitizer

Boran sodu
 1330-43-4

- STEL  0.8 mg/m3 - TWA  1 mg/m3

STEL  2 mg/m3
TWA  1 mg/m3

STEL  3 mg/m3

Repr1B

Pochodny poziom niepowodujący
zmian (DNEL)

Brak danych.

Przewidywane stężenie
niepowodujące zmian w środowisku
(PNEC)

Brak danych.

8.2. Kontrola narażenia  

Techniczne środki kontroli Zastosować środki techniczne w celu przestrzegania wartości granicznych narażenia
zawodowego. Ze wzgledów praktycznych powinno sie to osiagnac wykorzystujac lokalne
odciagi i ogólna instalacje wywiewna. Operowac produktem tylko w ukladzie zamknietym
lub zapewnic odpowiedni system wentylacji wywiewnej przy maszynach. Dopilnować, by
stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca
pracy.

Wyposażenie ochrony
indywidualnej

Te zalecenia odnosza sie do produktu w postaci, jakiej jest dostarczony

Ochrona oczu/twarzy Osłona na twarz.

Ochrona rąk Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice nieprzepuszczalne.

Ochrona skóry i ciała Nosić odpowiednią odzież ochronną. Odzież z długimi rękawami. Chemicznie odporny
fartuch.

Ochrona dróg oddechowych Nie jest koniecznym używanie urządzeń ochronnych wnormalnych warunkach użytkowania
W przypadkuprzekroczenia progów narażenia lub wystąpienia podrażnienia, może być
konieczna wentylacja i ewakuacja.
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Ogólne uwagi dotyczące higieny Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i
okulary lub ochronę twarzy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed
ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od
środka. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Zaleca się
regularne czyszczenie urządzeń, miejsca pracy oraz pranie ubrań. Myć ręce przed
przerwami i niezwłocznie po obchodzeniu się z produktem.

Środki kontrolne narażenia
środowiska

Nie dopuscic aby material skazil wody gruntowe.

Sekcja 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1  
Stan fizyczny Płyn
Wygląd Brak danych
Barwa bezbarwny
Zapach Bezwonny.
Próg wyczuwalności zapachu Brak danych

Explosive properties brak danych
Oxidizing properties brak danych

9.2  
Temperatura mięknienia brak danych
Masa cząsteczkowa brak danych
Gęstość brak danych

Sekcja 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność  

Nie sa znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2. Stabilność chemiczna  

Własność Wartości  Uwagi/  • Metoda  
pH 10.6
Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia:

brak danych brak danych

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

>  100  °C

Temperatura zapłonu brak danych Brak danych
Szybkość parowania brak danych Brak danych
Łatwopalność (substancja stała,
gaz)

brak danych Brak danych

Progi palności w powietrzu Brak danych
Górna granica palności brak danych
Dolna granica palności brak danych

Ciśnienie pary 24  mbar @ 20 °C
Gęstość pary 0.6
Ciężar właściwy 1.24
Rozpuszczalnosc w wodzie całkowicie rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych
rozpuszczalnikach

brak danych Brak danych

Współczynnik podziału:
n-oktanol/woda

brak danych Brak danych

Temperatura samozapłonu brak danych Brak danych
Temperatura rozkładu brak danych Brak danych
Lepkosc kinematyczna brak danych
Lepkosc dynamiczna brak danych
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Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Dane dotyczące wybuchu
Wrażliwość na uderzenie
mechaniczne

Żaden(-a,-e)

Wrażliwość na wyładowanie
statyczne

Żaden(-a,-e)

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego

Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji

10.4. Warunki, których należy unikać  

Dłuższy kontakt z powietrzem lub wilgocią.

10.5  

Kontakt z silnymi kwasami wyzwala dwutlenek siarki.

10.6  

Tlenki siarki Tlenki węgla

Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1  Informacje o skutkach toksykologicznych 

Informacje o możliwych drogach narażenia  

Product Information .

Wdychanie Może działać drażniąco na drogi oddechowe. U niektórych osób z uczuleniem
astmatycznym lub uczuleniem na siarkę może wystąpić świszczący oddech, ucisk w klatce
piersiowej, zaburzenia żołądkowe, pokrzywka, uczucie omdlenia, osłabienie i rozwolnienie.
Wdychanie substancji żrących może prowadzić do wystąpienia toksycznego obrzęku płuc.
Obrzęk płuc może być śmiertelny.

Kontakt z oczyma Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może spowodować poparzenia.

Kontakt ze skórą Powoduje poważne oparzenia. Może powodować alergiczną reakcję skóry. Może
powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Ingestion U niektórych osób z uczuleniem astmatycznym lub uczuleniem na siarkę może wystąpić
świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, zaburzenia żołądkowe, pokrzywka, uczucie
omdlenia, osłabienie i rozwolnienie. Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku
połknięcia. May cause severe burning pain in the mouth and stomach with vomiting and
diarrhea of dark blood. Blood pressure may decrease. Brownish or yellowish stains may be
seen around the mouth. Swelling of the throat may cause shortness of breath and choking.

Informacje o skutkach toksykologicznych  

Objawy Zaczerwienienie. Pieczenie. Może powodować ślepotę. Kaszel i/lub świszczący oddech.
Swędzenie. Wysypki. Pokrzywka.

Numeryczne wartości toksyczności  

______________________________________________________________________________________________
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Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS
ATEmix (doustnie) 5,010.00  mg/kg
ATEmix (skórny) 12,626.00  mg/kg
ATEmix (wdychanie pyłu/mgły) 0.08  mg/l

Toksyczność
Droga narazenia Metoda Gatunki Wartości trwanie Uwagi
Doustny(-a,-e) Szczur >2000

Informacja o składnikach
Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skóra LC50, oddechowe

Woda 90,000 mg/kg  ( Rat )
Siarczyn potasu >3200 mg/kg (rat)

Hydrochinon 375 mg/kg  ( Rat )
Oral LD50 Rat 375 mg/kg

(Source: ECHA)

> 4800 mg/kg (Rat)

Boran sodu 2660 mg/kg  ( Rat )
Oral LD50 Rat 2660 mg/kg

(Source: JAPAN_GHS)

2000 mg/kg  ( Rabbit )
Dermal LD50 Rabbit >2000

mg/kg (Source: IUCLID)

2 mg/m3  ( Rat ) 4 h
Inhalation LC50 Rat >2 mg/m3 4

h (Source: HSDB)

Opóźnione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekłe spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem  

Działa żrąco/drażniąco na skórę Brak danych.

Serious eye damage/eye irritation Brak danych.

Działa uczulająco na drogi
oddechowe lub skórę

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa mutagennie na komórki
rozrodcze

Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników. Zawiera znany lub
podejrzewany mutagen.

Carcinogenicity Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników.
Nazwa chemiczna Unia Europejska

Hydrochinon Carc. 2

Reproductive toxicity W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

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

STOT - repeated exposure W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie przy wdychaniu W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1  Toksyczność 

Ecotoxicity Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Nieznana toksyczność dla
organizmów wodnych

0% mieszaniny składa się ze składnika(-ów) o nieznanym zagrożeniu dla środowiska
wodnego.

Nazwa chemiczna Toksyczność dla alg Toksyczność dla ryb Toksyczność dla
mikroorganizmów

Działa toksycznie na
rozwielitkii inne

bezkręgowce  wodne
Siarczyn potasu - 220 - 460: 96 h

Leuciscus idus mg/L
LC50 static

-

Hydrochinon 0.335: 72 h 0.044: 96 h 0.29: 48 h Daphnia

______________________________________________________________________________________________
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Pseudokirchneriella
subcapitata mg/L EC50

13.5: 120 h
Desmodesmus

subspicatus mg/L EC50

Oncorhynchus mykiss
mg/L LC50 flow-through
0.044: 96 h Pimephales

promelas mg/L LC50
flow-through 0.1 - 0.18:

96 h Pimephales
promelas mg/L LC50

static 0.17: 96 h
Brachydanio rerio mg/L

LC50

magna mg/L EC50

Boran sodu 158: 96 h Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50

2.6 - 21.8: 96 h
Pseudokirchneriella

subcapitata mg/L EC50
static

340: 96 h Limanda
limanda mg/L LC50

1085 - 1402: 48 h
Daphnia magna mg/L

LC50

12.2  Trwałość i zdolność do rozkładu 

Łatwo ulega biodegradacji.

12.3  Zdolność do bioakumulacji 

Bioakumulacja:  .

Współczynnik biokoncentracji (BCF)

Nazwa chemiczna Logarytm Pow
Hydrochinon 0.5

12.4  Mobilność w glebie 

Brak danych.

12.5  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak danych.

12.6  Inne szkodliwe skutki działania 

Brak danych.

Sekcja 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1  Metody unieszkodliwiania odpadów 

Niniejsze informacje zostały podane, aby wspomóc użytkownika we właściwej utylizacji roztworów użytkowych, przygotowanych i
stosowanych zgodnie ze specyfikacjami Carestream Health.

Roztwór użytkowy Materiał odpadowy jest obecnie sklasyfikowany jako niebezpieczny, zgodnie z dyrektywą
Rady 91/689/EWG. Kod Europejskiego Katalogu Odpadów to 09 01 01 - wodny
wywoływacz i aktywator. Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami lub wskazówkami,
które dotyczą tej kategorii odpadów. Zapewnić, aby utylizacja została zlecona właściwie
uprawnionemu przedsiębiorstwu utylizacyjnemu.

Pozostałe odpady / niezużyte
wyroby

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Usunac niebezpieczne odpady
zgodnie z przepisami miejscowymi i krajowymi.

Puste pojemniki Jeśli zostały dokładnie oczyszczone, najlepiej poprzez potrójne przepłukiwanie małą ilością
wody, odpadowe opakowania po produkcie mogą być odsyłane do utylizacji jako odpad nie
niebezpieczny. Gdziekolwiek jest to możliwe, należy minimalizować odpady poprzez
stosowanie wody z płukania do sporządzania następnego roztworu użytkowego. Kod
Europejskiego Katalogu Odpadów to 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych.

______________________________________________________________________________________________
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Skażone opakowanie Odpadowe opakowania po produkcie, zanieczyszczone pozostałością niebezpiecznej
zawartości, powinny być odsyłane do utylizacji jako odpady niebezpieczne. W tym
przypadku, kod Europejskiego Katalogu Odpadów to 15 01 10 - opakowania
zanieczyszczone pozostałościami niebezpiecznych substancji.

Inne informacje Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów Kody Odpadów wynikaja z zsowania
produktu, a nie jego wlasciwosci. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów
w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt.

Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Niniejszy produkt spełnia wymagi wyłączenia ograniczonej ilości (limited quantity exemption).  Opakowanie wysyłkowe zostanie
oznakowane jako ogranicozna ilość. Nie wymaga ono innego oznakowania lub naklejek z wyjątkiem transportu lotniczego.

IMDG/IMO 
14.1.  Nr UN/identyfikacyjny UN3082
14.2.  Właściwa nazwa przewozowaMATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O
14.3.  Klasa zagrożenia 9
14.4.  Grupa pakowania III

Opis UN3082,  MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O (Hydrochinon), 9,
III, Ograniczona ilość

14.5.  Substancja zanieczyszczająca
środowisko morskie

Hydrochinon

Zagrożenie środowiska Tak
14.6.  Postanowienia szczególne 274, 335, 969

EmS F-A, S-F
Uwaga: To be able to exploit a "marine pollutant exception" (IMDG 2.10.2.7), product case labels

must be modified to add the required GHS statements in the languages of the countries of
export and import and LQ mark must be covered.

ADR/RID 
14.1.  Nr UN/identyfikacyjny UN3082
14.2.  Właściwa nazwa przewozowaMATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O
14.3.  Klasa zagrożenia 9

Oznakowanie ADR/RID 9
14.4.  Grupa pakowania III

Opis UN3082,  MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O (Hydrochinon), 9,
III, Ograniczona ilość

14.5.  Zagrożenie środowiska Tak
14.6.  Postanowienia szczególne 274, 335, 601, 375

Kod klasyfikacji M6

ICAO/IATA 
14.1.  Nr UN/identyfikacyjny UN3082
14.2.  Właściwa nazwa przewozowaMaterial zagrazajacy srodowisku, ciekly, i.n.o
14.3.  Klasa zagrożenia 9
14.4.  Grupa pakowania III

Opis UN3082,  Material zagrazajacy srodowisku, ciekly, i.n.o (Hydrochinon), 9, III, Ograniczona
ilość

14.5.  Zagrożenie środowiska Tak
14.6.  Postanowienia szczególne A97, A158

Kod ERG 9L

To be able to exploit an "environmentally hazardous exception" (IATA Special Provision A197), product case labels must be
modified to add the required GHS statements in the languages of the countries of export and import and LQ mark must be covered

Informacje na temat transportu można znaleźć na stronie: http://ship.carestream.com

Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

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

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i
uchylające dyrektywy 67/548 / EWG i 1999/45 / WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi
zmianami.

Unia Europejska
Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem
związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagających zezwolenia (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik
XIV)
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
załącznik XVII)

Persistent Organic Pollutants
Nie dotyczy

Ozone-depleting substances (ODS) regulation (EC) 1005/2009
Nie dotyczy

Listy międzynarodowe 
AICS Odpowiada
DSL/NDSL Odpowiada
EINECS/ELINCS Odpowiada
ENCS Odpowiada
IECSC Odpowiada
KECL (koreański wykaz istniejących
substancji chemicznych)

Odpowiada

NZIoC Odpowiada
PICCS (Filipiński wykaz
chemikaliów i substancji
chemicznych)

Odpowiada

Ustawa o kontroli substancji
toksycznych (TSCA)

Odpowiada

Legenda :   
 AICS  - Australijski wykaz substancji chemicznych
 DSL/NDSL  - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych
 EINECS/ELINCS  - Europejski Wykaz Istniejących Handlowych Substancji Chemicznych/ Wykaz UE Notyfikowanych Substancji
Chemicznych
 ENCS  - Substancje istniejące na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne
 IECSC  - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych
 KECL  - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych
 PICCS  - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych
 TSCA  - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

Sekcja 16: INNE INFORMACJE

Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)
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H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorization:

Legend  Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Data aktualizacji 15.03.2019

Oświadczenie
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i
wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za
jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego
materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi
materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

TWA: Srednia wazona w czasie STEL: Dopuszczalne granice narazenia
krótkotrwalego

Ceiling: Maksymalna wartosc stezenia granicznego: * Oznakowanie odnoszące się do skóry
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