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

· 1.1 Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: CLEARFIL LINER BOND 2V ; BOND A
· Numer artykułu: 061-BA
· Numer rejestracji nie do użytku
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Zastosowanie substancji / preparatu Materiał wi ż cy

· 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
· Producent:

Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main
Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840
Fax:+49 (0)69 305 35 640
E-mail: dental@kuraray.de

· Dostawca:
Hager Polonia
Ania Biernacka-Swienc
ul. Obroncow Poczty Gdanskiej 10,
52-204 Wroclaw
Poland
Phone: +48 71 368 71 66
Fax:   +48 71 368 10 21

· Komórka udzielaj ca informacji: Producent, dostawca
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:

Warsaw Poisons Centre
Wojewodzki Osrodek Toksykologii
Pl. Weteranow 4
03 401 Warszawa
Emergency telephone: +48 22 619 66 54
Administrative telephone: +48 22 619 08 97
Facsimile number: +48 22 618 9666

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Działa drażni co na skór .
Eye Irrit. 2 H319 Działa drażni co na oczy.
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcj  alergiczn  skóry.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy okre laj ce rodzaj zagrożenia GHS07
· Hasło ostrzegawcze Uwaga

· Składniki okre laj ce niebezpieczeństwo do etykietowania:
metakrylan 2-hydroksyetylu

· Zwroty wskazuj ce rodzaj zagrożenia
H315 Działa drażni co na skór .

(ci g dalszy na stronie 2)
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H319 Działa drażni co na oczy.
H317 Może powodować reakcj  alergiczn  skóry.

· Zwroty wskazuj ce rodki ostrożno ci
P280 Stosować r kawice ochronne/odzież ochronn /ochron  oczu/ochron  twarzy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostrożnie płukać wod  przez kilka minut.

Wyj ć soczewki kontaktowe, jeżeli s  i można je łatwo usun ć. Nadal płukać.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
P362 Zdj ć zanieczyszczon  odzież.
P333+P313 W przypadku wyst pienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasi gn ć porady/zgłosić si

pod opiek  lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania si  działania drażni cego na oczy: Zasi gn ć porady/zgłosić

si  pod opiek  lekarza.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR : Umyć duż  ilości  wody.

· Oznakowanie opakowań, których zawarto ć nie przekracza 125 ml
· Składniki okre laj ce niebezpieczeństwo do etykietowania: dian A metakrylanu diglicerydy
· 2.3 Inne zagrożenia
· Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· vPvB: Nie nadaj cy si  do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje żadne
· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:

CAS: 1565-94-2
EINECS: 216-367-7

dian A metakrylanu diglicerydy
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

25-45%

CAS: 868-77-9
EINECS: 212-782-2

metakrylan 2-hydroksyetylu
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

20-40%

· Inne składniki:
Diwodorofosforan 10-metakryloilo-oksydecylu
Hydrofobowy dimetakrylan alifatyczny
Krzemionka koloidalna
dl-Kamforochinon
Przyspieszacze

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
· Po wdychaniu:

Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza.
W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

· Po styczno ci ze skór : Natychmiast zmyć wod  i mydłem i dobrze spłukać.
· Po styczno ci z okiem:

Płukać oczy z otwart  powiek  przez kilka minut pod bież c  wod . W przypadku utrzymuj cej si
dolegliwości zasi gn ć porady lekarza.

· Po przełknięciu:
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
Przy trwałych dolegliwościach porozumieć si  z lekarzem.

· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

(ci g dalszy na stronie 3)
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· 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
· 5.1 rodki ga nicze
· Przydatne rodki ga nicze:

CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Wi kszy pożar zwalczać strumieniem wody lub pian  odporn  na
działanie alkoholu.

· 5.2 Szczególne zagrożenia zwi zane z substancj  lub mieszanin
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

· 5.3 Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne:

Nosić urz dzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.
Nosić pełne ubranie ochronne.

* SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
· 6.1 Indywidualne rodki ostrożno ci, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Patrz rozdział 8.
· 6.2 rodki ostrożno ci w zakresie ochrony rodowiska:

Rozcieńczyć duż  ilości  wody.
Nie dopuścić do przenikni cia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

· 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu się skażenia i służ ce do usuwania skażenia:
Zebrać za pomoc  materiału wi ż cego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wi ż cy kwasy, materiał
wi ż cy uniwersalny, trociny).
Zadbać o wystarczaj ce przewietrzenie.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
· 7.1 rodki ostrożno ci dotycz ce bezpiecznego postępowania

Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikać rozpylania.

· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie s  potrzebne szczególne zabiegi.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych
niezgodno ci

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Przechowywać w lodówce (2-8℃).
· Wskazówki odno nie wspólnego składowania: Nie konieczne.
· Dalsze wskazówki odno nie warunków składowania:

Zbiornik trzymać szczelnie zamkni ty.
Składować w dobrze zamkni tych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed gor cem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/ rodki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz dzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

(ci g dalszy na stronie 4)
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· 8.1 Parametry dotycz ce kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znacz cych ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane
pod k tem warunków miejsca pracy.

· Wskazówki dodatkowe: Podstaw  były aktualnie obowi zuj ce wykazy.

· 8.2 Kontrola narażenia
· Osobiste wyposażenie ochronne:
· Ogólne rodki ochrony i higieny:

Zabrudzon , nas czon  odzież natychmiast zdj ć.
Myć r ce przed przerw  i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skór .

· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obci żenia urz dzenie filtruj ce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urz dzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od
powietrza otoczenia.

· Ochrona r k:

R kawice ochronne

Materiał, z którego wykonane s  r kawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /
substancji / preparatu.
Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotycz cego materiału dla r kawic do ochrony
przed produktem / preparatem / mieszanin  substancji chemicznych.
Wybór materiału na r kawice ochronne przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i
degradacji.

· Materiał, z którego wykonane s  rękawice
Wybór odpowiednich r kawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i
zmienia si  od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składaj cym si  z kilku
substancji, to odporności materiałów, z których wykonano r kawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego
też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s  rękawice
Od producenta r kawic należy uzyskać informacj  na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

· Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkni te

* SEKCJA 9: Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygl d:

Forma: Ciecz
Kolor: Žółty

· Zapach: Bez zapachu

· Warto ć pH: nieokreślone

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: -12℃ (metakrylan 2-hydroksyetylu)
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 205℃ (metakrylan 2-hydroksyetylu)

(ci g dalszy na stronie 5)
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· Punkt zapłonu: 97℃ (metakrylan 2-hydroksyetylu)

· Temperatura palenia się: nieokreślone

· Temperatura rozkładu: nieokreślone

· Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

· Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna: nieokreślone
Górna: nieokreślone

· Wła ciwo ci podsycaj ce ogień nieokreślone

· Ci nienie pary: nieokreślone

· Gęsto ć: 1,1 g/cm3

· Gęsto ć względna nieokreślone
· Gęsto ć par nieokreślone
· Szybko ć parowania nieokreślone

· Rozpuszczalno ć w/ mieszalno ć z
Woda: Nie lub mało mieszalny.

· Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): nieokreślone

· Lepko ć: nieokreślone
· 9.2 Inne informacje Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno ć i reaktywno ć
· 10.1 Reaktywno ć Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.2 Stabilno ć chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:

Brak rozkładu przy składowaniu i obchodzeniu si  zgodnie z przeznaczeniem.
· 10.3 Możliwo ć występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie s  znane.
· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenek w gla i dwutlenek w gla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
· Toksyczno ć ostra W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Istotne sklasyfikowane warto ci LD/LC50:

868-77-9 metakrylan 2-hydroksyetylu
Ustne LD50 4680 mg/kg (świnka morska)

3275 mg/kg (mysz)
5050 mg/kg (szczur)

· Pierwotne działanie drażni ce: Działanie Gatunek Metoda:
· Działanie żr ce/drażni ce na skórę

Działa drażni co na skór .
· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażni ce na oczy

Działa drażni co na oczy.
· Działanie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skórę

Może powodować reakcj  alergiczn  skóry.
(ci g dalszy na stronie 6)
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· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczo ć (CMR)
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Rakotwórczo ć W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Szkodliwe działanie na rozrodczo ć W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Zagrożenie spowodowane aspiracj W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.1 Toksyczno ć
· Toksyczno ć wodna: Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.2 Trwało ć i zdolno ć do rozkładu Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno ć do bioakumulacji Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno ć w glebie Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania si  w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych,
wód powierzchniowych b dź do kanalizacji.

· 12.5 Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· vPvB: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania si  do
kanalizacji.

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
· Zalecany rodek czyszcz cy: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu
· 14.1 Numer UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak

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

· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa brak

· 14.4 Grupa opakowaniowa
· ADR, IMDG, IATA brak

(ci g dalszy na stronie 7)
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· 14.5 Zagrożenia dla rodowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie

· 14.6 Szczególne rodki ostrożno ci dla
użytkowników Nie nadaj cy si  do zastosowania.

· 14.7 Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadaj cy si  do zastosowania.

· UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla

substancji i mieszaniny
· Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁ CZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

* SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opieraj  si  na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określaj  jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mog  być uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odno ne zwroty
H315 Działa drażni co na skór .
H317 Może powodować reakcj  alergiczn  skóry.
H319 Działa drażni co na oczy.

· Skróty i akronimy:
Skin Irrit. 2: Działanie żr ce/drażni ce na skór  – Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażni ce na oczy – Kategoria 2
Skin Sens. 1: Działanie uczulaj ce na skór  – Kategoria 1

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej   
 PL 
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/
przedsiębiorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: CLEARFIL LINER BOND 2V ; BOND B
· Numer artykułu: 061-BB
· Numer rejestracji nie do użytku
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Zastosowanie substancji / preparatu Materiał wi ż cy

· 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
· Producent:

Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main
Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840
Fax:+49 (0)69 305 35 640
E-mail: dental@kuraray.de

· Dostawca:
Hager Polonia
Ania Biernacka-Swienc
ul. Obroncow Poczty Gdanskiej 10,
52-204 Wroclaw
Poland
Phone: +48 71 368 71 66
Fax:   +48 71 368 10 21

· Komórka udzielaj ca informacji: Producent, dostawca
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:

Warsaw Poisons Centre
Wojewodzki Osrodek Toksykologii
Pl. Weteranow 4
03 401 Warszawa
Emergency telephone: +48 22 619 66 54
Administrative telephone: +48 22 619 08 97
Facsimile number: +48 22 618 9666

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Działa drażni co na skór .
Eye Irrit. 2 H319 Działa drażni co na oczy.
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcj  alergiczn  skóry.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy okre laj ce rodzaj zagrożenia GHS07
· Hasło ostrzegawcze Uwaga

· Składniki okre laj ce niebezpieczeństwo do etykietowania:
metakrylan 2-hydroksyetylu
nadtlenek dibenzoilu

(ci g dalszy na stronie 2)
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· Zwroty wskazuj ce rodzaj zagrożenia
H315 Działa drażni co na skór .
H319 Działa drażni co na oczy.
H317 Może powodować reakcj  alergiczn  skóry.

· Zwroty wskazuj ce rodki ostrożno ci
P280 Stosować r kawice ochronne/odzież ochronn /ochron  oczu/ochron  twarzy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI  DO OCZU: Ostrożnie płukać wod  przez kilka minut.

Wyj ć soczewki kontaktowe, jeżeli s  i można je łatwo usun ć. Nadal płukać.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
P362 Zdj ć zanieczyszczon  odzież.
P333+P313 W przypadku wyst pienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasi gn ć porady/zgłosić si

pod opiek  lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania si  działania drażni cego na oczy: Zasi gn ć porady/zgłosić

si  pod opiek  lekarza.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR : Umyć duż  ilości  wody.

· Oznakowanie opakowań, których zawarto ć nie przekracza 125 ml
· Składniki okre laj ce niebezpieczeństwo do etykietowania: dian A metakrylanu diglicerydy
· 2.3 Inne zagrożenia
· Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· vPvB: Nie nadaj cy si  do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje żadne
· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:

CAS: 1565-94-2
EINECS: 216-367-7

dian A metakrylanu diglicerydy
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

30-50%

CAS: 868-77-9
EINECS: 212-782-2

metakrylan 2-hydroksyetylu
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

20-40%

CAS: 94-36-0
EINECS: 202-327-6

nadtlenek dibenzoilu
 Unst. Expl., H200;  Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Org. Perox.

E, H242

<2%

· Inne składniki:
Hydrofobowy dimetakrylan alifatyczny
Krzemionka koloidalna

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
· Po wdychaniu:

Dostarczyć obficie świeże powietrze i dla bezpieczeństwa wezwać lekarza.
W przypadku utraty przytomności ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

· Po styczno ci ze skór : Natychmiast zmyć wod  i mydłem i dobrze spłukać.
· Po styczno ci z okiem:

Płukać oczy z otwart  powiek  przez kilka minut pod bież c  wod . W przypadku utrzymuj cej si
dolegliwości zasi gn ć porady lekarza.

· Po przełknięciu:
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
Przy trwałych dolegliwościach porozumieć si  z lekarzem.

(ci g dalszy na stronie 3)
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· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

· 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
· 5.1 rodki ga nicze
· Przydatne rodki ga nicze:

CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Wi kszy pożar zwalczać strumieniem wody lub pian  odporn  na
działanie alkoholu.

· 5.2 Szczególne zagrożenia zwi zane z substancj  lub mieszanin
Brak dost pnych dalszych istotnych danych

· 5.3 Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne:

Nosić urz dzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.
Nosić pełne ubranie ochronne.

* SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
· 6.1 Indywidualne rodki ostrożno ci, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Patrz rozdział 8.
· 6.2 rodki ostrożno ci w zakresie ochrony rodowiska:

Nie dopuścić do przenikni cia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
· 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu się skażenia i służ ce do usuwania skażenia:

Zebrać za pomoc  materiału wi ż cego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wi ż cy kwasy, materiał
wi ż cy uniwersalny, trociny).
Zadbać o wystarczaj ce przewietrzenie.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
· 7.1 rodki ostrożno ci dotycz ce bezpiecznego postępowania

Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikać rozpylania.

· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie s  potrzebne szczególne zabiegi.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych
niezgodno ci

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Przechowywać w lodówce (2-8℃).
· Wskazówki odno nie wspólnego składowania: Nie konieczne.
· Dalsze wskazówki odno nie warunków składowania:

Zbiornik trzymać szczelnie zamkni ty.
Składować w dobrze zamkni tych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed gor cem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dost pnych dalszych istotnych danych
 PL 
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/ rodki ochrony indywidualnej
· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz dzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

· 8.1 Parametry dotycz ce kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi warto ciami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znacz cych ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane
pod k tem warunków miejsca pracy.

· Wskazówki dodatkowe: Podstaw  były aktualnie obowi zuj ce wykazy.

· 8.2 Kontrola narażenia
· Osobiste wyposażenie ochronne:
· Ogólne rodki ochrony i higieny:

Zabrudzon , nas czon  odzież natychmiast zdj ć.
Myć r ce przed przerw  i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skór .

· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obci żenia urz dzenie filtruj ce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urz dzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od
powietrza otoczenia.

· Ochrona r k:

R kawice ochronne

Materiał, z którego wykonane s  r kawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu /
substancji / preparatu.
Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotycz cego materiału dla r kawic do ochrony
przed produktem / preparatem / mieszanin  substancji chemicznych.
Wybór materiału na r kawice ochronne przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i
degradacji.

· Materiał, z którego wykonane s  rękawice
Wybór odpowiednich r kawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i
zmienia si  od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składaj cym si  z kilku
substancji, to odporności materiałów, z których wykonano r kawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego
też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s  rękawice
Od producenta r kawic należy uzyskać informacj  na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

· Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkni te

* SEKCJA 9: Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygl d:

Forma: Ciecz
Kolor: Przeświecaj cy

· Zapach: Bez zapachu

· Warto ć pH: nieokreślone
(ci g dalszy na stronie 5)
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· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: -12℃ (metakrylan 2-hydroksyetylu)
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 205℃ (metakrylan 2-hydroksyetylu)

· Punkt zapłonu: 97℃ (metakrylan 2-hydroksyetylu)

· Temperatura palenia się: nieokreślone

· Temperatura rozkładu: nieokreślone

· Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

· Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna: nieokreślone
Górna: nieokreślone

· Wła ciwo ci podsycaj ce ogień nieokreślone

· Ci nienie pary: nieokreślone

· Gęsto ć: 1,1 g/cm3

· Gęsto ć względna nieokreślone
· Gęsto ć par nie do użytku
· Szybko ć parowania nieokreślone

· Rozpuszczalno ć w/ mieszalno ć z
Woda: Nie lub mało mieszalny.

· Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): nieokreślone

· Lepko ć: nieokreślone
· 9.2 Inne informacje Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno ć i reaktywno ć
· 10.1 Reaktywno ć Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.2 Stabilno ć chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:

Brak rozkładu przy składowaniu i obchodzeniu si  zgodnie z przeznaczeniem.
· 10.3 Możliwo ć występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie s  znane.
· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenek w gla i dwutlenek w gla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
· Toksyczno ć ostra W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Istotne sklasyfikowane warto ci LD/LC50:

868-77-9 metakrylan 2-hydroksyetylu
Ustne LD50 4680 mg/kg (świnka morska)

3275 mg/kg (mysz)
5050 mg/kg (szczur)

94-36-0 nadtlenek dibenzoilu
Ustne LD50 5700 mg/kg (mysz)

7710 mg/kg (szczur)
LD50 250 mg/kg (mysz - wewn trzotrzewnowy)

(ci g dalszy na stronie 6)
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· Pierwotne działanie drażni ce: Działanie Gatunek Metoda:
· Działanie żr ce/drażni ce na skórę

Działa drażni co na skór .
· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażni ce na oczy

Działa drażni co na oczy.
· Działanie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skórę

Może powodować reakcj  alergiczn  skóry.
· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczo ć (CMR)
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Rakotwórczo ć W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Szkodliwe działanie na rozrodczo ć W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.
· Zagrożenie spowodowane aspiracj W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.1 Toksyczno ć
· Toksyczno ć wodna: Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.2 Trwało ć i zdolno ć do rozkładu Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno ć do bioakumulacji Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno ć w glebie Brak dost pnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania si  w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych,
wód powierzchniowych b dź do kanalizacji.

· 12.5 Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB
· PBT: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· vPvB: Nie nadaj cy si  do zastosowania.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dost pnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:

Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania si  do
kanalizacji.

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu
· 14.1 Numer UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak

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

(ci g dalszy na stronie 7)
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· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa brak

· 14.4 Grupa opakowaniowa
· ADR, IMDG, IATA brak

· 14.5 Zagrożenia dla rodowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie

· 14.6 Szczególne rodki ostrożno ci dla
użytkowników Nie nadaj cy si  do zastosowania.

· 14.7 Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadaj cy si  do zastosowania.

· UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla

substancji i mieszaniny
· Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁ CZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

* SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opieraj  si  na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określaj  jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mog  być uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odno ne zwroty
H200 Materiały wybuchowe niestabilne.
H242 Ogrzanie może spowodować pożar.
H315 Działa drażni co na skór .
H317 Może powodować reakcj  alergiczn  skóry.
H319 Działa drażni co na oczy.

· Skróty i akronimy:
Unst. Expl.: Materiały wybuchowe – Materiał wybuchowy niestabilny
Org. Perox. E: Nadtlenki organiczne – Typ E/F
Skin Irrit. 2: Działanie żr ce/drażni ce na skór  – Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażni ce na oczy – Kategoria 2
Skin Sens. 1: Działanie uczulaj ce na skór  – Kategoria 1

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej   
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