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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I FIRMY / PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu  
Nazwa wyrobu SAPPHIRE 5% PRIMING SOL.

Kod wyrobu Q4310A.E

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

Recommendations on Use Zastosowanie przemysłowe

Zastosowania odradzane Brak dostępnej informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
Producent Michelman International Belgium SPRL

Zoning Industriel
B-6790 Aubange - Belgium
stronie internetowej : www.michelman.com
e-mail : regulatory@michem.com
Tel. +32 63 38 18 00 Fax. +32 63 38 96 92

1.4. Numer telefonu alarmowego 
Telefon alarmowy CHEMTREC: +1-703-741-5970 (INTERNATIONAL)

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Health/Environmental Hazards
Działanie uczulające na skórę Kategoria 1
Chroniczna toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 3

Zagrożenia fizyczne

______________________________________________________________________________________________
__________

2.2. Składniki etykiety 
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Piktogramy

Hasło ostrzegawcze Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia

H317 - Może powodować alergiczną reakcję skóry
H412 - Substancja szkodliwa dla życia w środowisku wodnym z długo utrzymującymi się
skutkami

Zwroty wskazujące środki
ostrożności

P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/twarzy
P302+ P352 - KONTAKT ZE SKÓRA: Umyc duza iloscia wody z mydlem
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska
P501 - Usunąć zawartość/opakowanie do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów

Sekcja 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Nazwa Chemiczna Nr WE Nr CAS Ciężar % Klasyfikacja CLP
CLASSIFICATION
EC No. 1272/2008

Aziridine, homopolymer   Listed 9002-98-6 4-10 Xn;R22
N;R51/53

Xi;R43

Acute Tox. 4 (H302)
Eye Irrit. 2 (H319)
Aquatic Chronic 2

(H411)
Skin Sens. 1 (H317)

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16

Sekcja 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy  

Porady ogólne Przedstawic lekarzowi dolaczona Karte Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

Kontakt z oczami

______________________________________________________________________________________________
__________

Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez
15 minut
Uzyskać niezwłocznie pomoc medyczną w przypadku utrzymywania się objawów

Kontakt przez skórę Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 minut
Uzyskać niezwłocznie pomoc medyczną w przypadku utrzymywania się objawów
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Połknięcie Wypłukać usta
Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza

Wdychanie Przenieść na świeże powietrze
Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza

4.2. Najważniejsze objawy i działania, zarówno ostre jak i opóźnione  
No symptoms known currently.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i koniecznego szczególnego 
leczenia  

Leczenie objawowe

Sekcja 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Środki gaśnicze  
Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Brak danych

5.3. Informacje dla straży pożarnej  
Tak jak w kazdym przypadku pozaru, nalezy nosic samodzielny aparat oddechowy i pelne ubranie oraz wyposazenie
ochronne.

Sekcja 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Unikać kontaktu ze skórą i oczami
Użyć środków ochrony osobistej
Refer to Section 8

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Przedostaniu się do wód, ścieków, piwnic i obszarów zamkniętych obszarów
Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego wyzwolenia
Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Wchłonąć w obojętny materiał sorpcyjny (np. piasek, żel krzemionkowy, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz uniwersalny,
trociny)

Sekcja 7: POSTEPOWANIE ZE SRODKAMI ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Zapewnić odpowiednią wentylację
Stosować środki ochrony osobistej
Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamkniety
Przechowywać od zera

______________________________________________________________________________________________
__________

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
No further recommendations.

Sekcja 8: SRODKI KONTROLI NA WYPADEK KONTAKTU/OCHRONA OSOBISTA

SAPPHIRE 5% PRIMING SOL.

8.1. Parametry kontrolne  
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Limity nateżeń Niniejszy produkt, w stanie w jakim go dostarczono, nie zawiera zadnych niebezpiecznych
materialów o progach narazenia zawodowego ustalonych przez odnosne regionalne organy
stanowiace.

8.2. Kontrola narażenia  

Środki techniczne Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych

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

Ochrona oczu Szczelne gogle
Ochrona skóry i ciała Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną

Środki higieny W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić
Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem

Kontrola narażenia środowiska Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego
wyzwolenia

Sekcja 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  

Stan fizyczny ciecz

Postać półprzeźroczysty

Zapach charakterystyczny

Próg wyczuwalności
zapachowej

Brak dostępnej informacji

pH 10. 4 - 11.4

Początkowy punkt wrzenia Brak dostępnej informacji

Temperatura zapłonu Niepalny

Szybkość parowania brak dostępnych danych

Granice palności w powietrzu
górna Brak danych
dolna Brak danych

Prężność par brak dostępnych danych

Gęstość par brak dostępnych danych

Rozpuszczalność Brak dostępnej informacji

Partition Coefficient
(n-octanol/water)

brak dostępnych danych

______________________________________________________________________________________________
__________

Temperatura samozapłonu Nie stosować
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Temperatura rozkładu
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Lepkość brak dostępnych danych

Właściwości wybuchowe Brak dostępnej informacji

Właściwości utleniające Brak dostępnej informacji

9.2. Inne informacje  

Gęstość brak dostępnych danych

Sekcja 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywność No reactions are expected under normal use.

10.2. Stabilność chemiczna Trwały w warunkach normalnych

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych 
reakcji 

Nieznane

10.4. Warunki, których należy unikać Nie zamrażać

10.5. Materiały niezgodne Brak materiałów, które muszą być szczególnie brane pod
uwagę

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu brak podczas normalnego stosowania

Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje o skutkach toksykologicznych  

Toksyczność ostra  
Kontakt przez skórę Może powodować uczulenie u podatnych osób

Informacja o składnikach

Nazwa Chemiczna LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation
Aziridine, homopolymer   2200 mg/kg ( Rat )

Toksyczność chroniczna 

Działanie rakotwórcze Nie zawiera składników rakotwórczych

Działanie drażniące Brak dostępnej informacji.

Działanie uczulające Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

działanie mutagenne Brak dostępnej informacji

Działanie szkodliwe na
rozrodczość

Brak dostępnej informacji

Toksyczność rozwojowa Brak dostępnej informacji

Układ dokrewny Brak dostępnej informacji.

______________________________________________________________________________________________
__________

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

SAPPHIRE 5% PRIMING SOL.

12.1. Ekotoksyczność 
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Nazwa Chemiczna Toksyczność dla alg Toksyczność dla ryb Toksyczność dla
mikroorganizmów

Daphnia magna
(rozwielitka)

Aziridine, homopolymer   h LC50 96 7.1 mg/L h  EC20 0.5hr 60 mg/L h EC50 48 8.84 mg/L

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu brak dostępnych danych

12.3. Zdolność do bioakumulacji brak dostępnych danych

12.4. Mobilność w glebie brak dostępnych danych

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB brak dostępnych danych

12.6. Inne szkodliwe skutki działania brak dostępnych danych

WGK Classification WGK 1

Sekcja 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  

Pozostałe odpady / niezużyte
wyroby

Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi

Zanieczyszczone opakowanie Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi

Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

IMDG/IMO 
nie objęty przepisami

ADR 
nie objęty przepisami

IATA 
nie objęty przepisami

Sekcja 15: INFORMACJE O PRZEPISACH PRAWA

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

Listy miedzynarodowe 

TSCA (USA) Odpowiada
DSL (Canada) Odpowiada
EINECS (Europe) Odpowiada
ENCS (Japan) Odpowiada
IECSC (China) Odpowiada
KECL (Korea) Odpowiada
PICCS (Philippines) Odpowiada
AICS (Australia) Odpowiada
ERMA (New Zealand)

______________________________________________________________________________________________
__________

Odpowiada
Tajwan This product complies with TECS
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
No Chemical Safety Assessment (CSA) is yet available for the substance, or for the component substances,
contained in this product.

Sekcja 16: INNE INFORMACJE
Recommendations on Use Zastosowanie przemysłowe

Pelna tresc deklaracji H wymienionych w rozdzialach 2 i 3
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
H319 - Powoduje poważne podrażnienie oczu
H411 - Substancja bardzo toksyczna dla życia w środowisku wodnym z długo utrzymującymi się skutkami
H317 - Może powodować alergiczną reakcję skóry
H412 - Substancja szkodliwa dla życia w środowisku wodnym z długo utrzymującymi się skutkami

Przejrzano dnia 22-Dec-2015

______________________________________________________________________________________________
__________

Uwagi o przeglądach
*** - Wskazuje zmiany MSDS

Zastrzeżenie
Informacje zawarte na niniejszej Karcie Charakterystyki jest zgodna z nasza najlepsza wiedza, informacje i stan wiedzy na dzien
publikacji. Podana informacja opracowana zostala jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, uzywania,
przetwarzania, magazynowania, transportu, utylizacji i zwalniania substancji i nie powinny byc traktowane jako gwarancja lub
specyfikacja jakosciowa.  Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowan materialu i moze nie byc aktualna dla tego
materialu uzytego w polaczeniu z innymi materialami lub w innym procesie, chyba, ze w tekscie.
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