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Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Zjednoczone Królestwo 
(UK) 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
SUBSTANCJI CHEMICZNEJ 

 
 

 

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I 
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
Identyfikacja substancji lub mieszaniny 
Nazwa produktu : FUSION™ HYBRID ITX FREE PROCESS BLACK 
Kod produktu : 1336499 
Typ produktu :  ciecz 
Zastosowanie substancji/mieszaniny 
   Zastosowania 
Niczego nie określono. 
Manufacturer : INX International UK Ltd 

Hilltop Road, Hareshill Distribution Park.  Off Hareshill 
Road  
Heywood,  OL 10 2TW  
Wielka Brytania 
 

Dostawca : INX International UK Ltd 
Hilltop Road, Hareshill Distribution Park.  Off Hareshill 
Road  
Heywood,  OL 10 2TW  
Wielka Brytania  
+ 44-1706-695150  
MSDS@inxintl.com  
800.535.5053 INFOTRAC 24 Hour Spill i awaryjne 

24 Godzinny kontact  w 
naglych wypadkach 

: 800.535.5053 INFOTRAC 24 Hour Spill i 
awaryjne 

Telefon odnosnie productow 
bezpieczenstwa 

: + 44-1706-695150 

MSDS e-mail : MSDS@inxintl.com 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
Symbol lub symbole 
niebezpieczeństwa 

: 

 
Produkt 
drażniący 

 
 

 
 

 
 

Klasyfikacja : Xi, R36/37/38 
R43 
R52/53 
 

Zagrożenia 
fizyczne/chemiczne 

: Nie dotyczy. 

Zagrożenia ludzkiego zdrowia : Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może 
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powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
Zagrożenia dla środowiska : Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować 

długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 
wodnym. 

Dodatkowe niebezpieczeństwa : Niedostępne. 
 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w rozdziale 11. 
 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Nazwa składnika Numer CAS % Numer WE Klasyfikacja 

Carbon Black 1333-86-4 12,5000 - 
15,0000 

215-609-9 Xi; R36/37  [1]2 

Polyester Polyol Acrylate  7,0000 - 
10,0000 

 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Triacrylate Ester Monomer  7,0000 - 
10,0000 

239-701-3 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Multi-functional Monomer  7,0000 - 
10,0000 

302-434-9 Xi; R38  R43  
[1] 

Diacrylate Ester Monomer  5,0000 - 
7,0000 

256-032-2 N; R51  R53  
R43  Xi; 
R36/37/38  [1] 

Diacrylate Oligomer  5,0000 - 
7,0000 

 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Hydrous Aluminum Silicate 1332-58-7 3,0000 - 
5,0000 

310-194-1 Xi; R36/38  [1]2 

Photoinitiator  3,0000 - 
5,0000 

400-600-6 N; R51  R53  
Xn; R22  [1] 

Acrylated, Epoxidized Vegetable Oil  2,0000 - 
3,0000 

294-415-6 Xi; R38  R43  
[1] 

Triacrylate Ester  2,0000 - 
3,0000 

500-066-5 Xi; R38  R43  
[1] 

Photoinitiator  1,0000 - 
2,0000 

423-340-5 R53  R43  [1] 

Multi-functional Monomer  1,0000 - 
2,0000 

225-644-1 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Tertiary-butylhydroquinone 1948-33-0 0,2000 - 
1,0000 

217-752-2 Xn; R36/38  N; 
R22  R50/53  
R43  [1] 

Patrz Sekcja 16 - pełny tekst zadeklarowanych wyżej Fraz-R. 
Nie zawiera składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są 
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma więc wymogu 
wymieniania ich w niniejszym ustępie. 
 

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska 
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy 
[3] PBT 
[4] vPvB 
Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w części 
8. 

 

4. PIERWSZA POMOC 
Pierwsza pomoc 
Inhalation : 
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż 
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są obecne ratownik powinien załozyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli 
osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel 
powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby 
udzielającej sztucznego oddychania usta usta. Zasięgnąć porady medycznej. W przypadku utraty 
przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać 
pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, 
krawat lub pasek. W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, 
wystąpienie objawów może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego 
przez 48 godzin. 
Spożycie : 
Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest 
przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma 
mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to 
zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być 
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Należy wezwać pomoc medyczną 
w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. Nigdy nie 
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć 
w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić 
otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. 
Kontakt ze skórą : 
Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć 
zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować 
płukanie przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej. W przypadku uskarżania się 
na zdrowie lub występowania objawów należy unikać ponownego narażenia. Uprać odzież przed 
ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem. 
Kontakt z okiem : 
Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna 
powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 
minut. Zasięgnąć porady medycznej. 
Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy : 
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest 
się odpowiednio przeszkolonym. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego 
oddychania usta usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem 
lub założyć rękawice. 
Informacje dla lekarza : 
W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów 
może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w rozdziale 11. 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
Środki gaśnicze 
Odpowiednie : 
Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia. 
Nieodpowiednie : 
Nie znane. 
Szczególne ryzyko narażenia : 
W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć. 
Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli 
wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek 
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Materiał szkodliwy dla organizmów wodnych. Woda 
zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się 
do systemów wodnych, cieków oraz studzienek. 
Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego : 
Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: dwutlenek węgla tlenek węgla tlenki azotu 
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tlenki siarki tlenek/tlenki metalu  
Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków : 
Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe 
(SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca przy dodatnim ciśnieniu., Podstawowy poziom 
ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając 
hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469. 
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
Osobiste środki ostrożności : 
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się 
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na 
wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po 
rozlanym materiale. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie 
niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Nosić właściwe wyposażenie ochrony 
osobistej (patrz część 8). 
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : 
Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z 
glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w 
przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby 
lub powietrza). Materiał zanieczyszczający wodę. 
Metody usuwania 
Małe rozlanie : 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z 
obszaru rozlania. Rozpuścić w wodzie i zebrać, jeśli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jeśli 
nierozpuszczalne w wodzie, wchłonąć obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim 
pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 
Duże rozlanie : 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z 
obszaru rozlania. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji 
wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał 
do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Rozlane lub rozsypane 
substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, 
ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi 
przepisami (patrz sekcja 13). Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 
Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. 
Uwaga: Patrz część 1, aby uzyskać Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i część 13 z 
danymi o likwidacji odpadów. 
 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I 
JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE 
Postępowanie z substancją/preparatem : 
Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Należy zabronić spożywania 
pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, 
przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i 
paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. 
Osoby, u których występowały już problemy z uczuleniem skóry, nie powinny być zatrudnione przy 
jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Nie dopuścić, do przedostania się do 
oczu, na skórę lub ubranie. Nie spożywać. Unikać wdychania par lub mgły. Używać tylko z 
odpowiednią wentylacją. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. 
Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, 
wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Puste 
pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie 
pojemnika. 
Magazynowanie : 
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Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10), napojów i jedzenia. Pojemnik 
powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte 
muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do 
wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich 
pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. 
Materiał opakowaniowy 
Zalecane : 
Stosować oryginalny pojemnik. 
Informacje i przypadku narażenia : 
Niedostępne. 
 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ 
Wartości graniczne narażenia 
Nazwa składnika Najwyższe dopuszczalne stężenia 
Carbon black EH40/2005 WELs (1997-01-01) Limit ekspozycji krótkotrwałej 

(STEL) 7 mg/m3  
EH40/2005 WELs (1997-01-01) Średnia ważona w czasie 
(TWA) 3,5 mg/m3  
 

kaolin A clay that is 
essentially kaolinite, a 
hydrated aluminum 
silicate. It has a high 
fusion point and is the 
most refractory of 

EH40/2005 WELs (1997-01-01) Notes: Where no specific 
short-term exposure limit is listed, a figure three times the 
long-term exposure should be used     The COSHH 
definition of a substance hazardous to health includes dust 
of any kind when present at a concentration in air equal to 
or greater than 10 mg/m3 8-hour TWA of inhalable dust or 4 
mg/m3 8-hour TWA of respirable dust. This means that any 
dust will be subject to COSHH if people are exposed above 
these levels. Advice on control is given in EH44 and in the 
great majority of workplaces reasonable control measures 
will normally keep exposure below these levels. However 
some dusts have been assigned specific WELs and 
exposure to these must comply with the appropriate limit.     
Most of industrial dusts contain particles of a wide range of 
sizes. The behaviour, deposition and fate of any particular 
particle after entry into the human respiratory system and 
the body response that it elicits, depend on the nature and 
size of the particle. HSE distinguishes two size fractions for 
limit-setting purposes termed ‘inhalable’ and ‘respirable’.     
Respirable dust approximates to the fraction that 
penetrates to the gas exchange region of the lung. Fuller 
definitions and explanatory material are given in MDHS 
14/3.     Where dusts contain components that have their 
own assigned workplace exposure limits, all the relevant 
limits should be complied with.  For the purposes of these 
limits, respirable dust and inhalable dust are those 
fractions of the airborne dust which will be collected when 
sampling is undertaken in accordance with the methods 
described in MDHS14/3 General methods for sampling and 
gravimetric analysis of respirable and inhalable dust, as 
amended by the ISO/CEN convention. 
Średnia ważona w czasie (TWA) 2 mg/m3 Form: Pył 
respirabilny 
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Zalecane procedury monitoringu : 
Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny 
monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności 
wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania środków ochrony dróg oddechowych. 
Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod określenia narażenia 
substancją chemiczną przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki 
związane z metodami oznaczania substancji niebezpiecznych. 
Kontrola narażenia 
Kontrola narażenia w miejscu pracy : 
Używać tylko z odpowiednią wentylacją. W przypadku kiedy użytkownik generuje pył, gaz, opary 
lub mgiełkę, należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne 
zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej zalecanych 
statutowych granic. 
Środki zachowania higieny : 
Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed 
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do 
usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. 
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Należy wyprać skażoną 
odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i 
prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy. 
Ochrona dróg oddechowych : 
Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, 
zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to 
konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub 
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy 
wybranej maski. 
Ochrona rąk : 
Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z 
produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. 
Ochrona oczu : 
Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzona normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy 
ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chlapnięcie, 
mgiełkę lub pył. 
Ochrona skóry : 
W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do 
potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. 
Kontrola narażenia środowiska : 
Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu 
określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach 
potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń 
procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. 
 
 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
Informacje ogólne 
Wygląd 
Stan fizyczny : ciecz  
Kolor : Czarne. 
Gęstość względna : 1,15 
Lotne. : 0,47 %(m)Waga% 0,53 %(V)Opszar/ wielkosc 

zagroszenia 
VOC : 0,07 %(m)Waga% 0,08 %(V)Opszar/ wielkosc 

zagroszenia 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
Stabilność chemiczna : 
Produkt jest trwały. 
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Warunki, których należy unikać : 
Brak konkretych danych. 
Czynniki, których należy unikać : 
Brak konkretych danych. 
 
Niebezpieczne produkty rozkładu : 
W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny 
rozkład produktu. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Toxicokinetics 
 
Toksyczność ostra 
Nazwa chemiczna Test Gatunki Dawka Narażenie 
 
 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie 
Toksyczność chroniczna 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Podrażnienie/nadżerka 
Nazwa produktu/składnika Wynik Gatunki Wynik Narażenie Wyniki 

obserwacji 
 
Wnioski/Podsumowanie 
Skóra : Niedostępne. 
oczy : Niedostępne. 
Drogi oddechowe : Niedostępne. 
 
Czynnik uczulający 
Wnioski/Podsumowanie 
Skóra : Niedostępne. 
Drogi oddechowe : Niedostępne. 
 
Karcynogenność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Mutagenność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Teratogeniczność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Toksyczność dla układu rozrodczego 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
 
Karcynogenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Mutagenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Teratogeniczność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 
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zagrożeniach. 
Zaburzenia rozrodczości : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji 
Wdychanie: 
Inhalation 
Spożycie: 
Brak konkretych danych.  
Skóra: 
Do poważnych objawów można zaliczyć: podrażnienie zaczerwienienie  
oczy: 
Do poważnych objawów można zaliczyć: podrażnienie łzawienie zaczerwienienie  

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Toksyczny w środowisku wodnym 
Nazwa 
chemiczna 

Test Wynik Gatunki Narażenie 

 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Podatność na rozkład biologiczny 

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
Inne szkodliwe skutki działania : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Metody likwidowania : 
Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Znacznych 
ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je 
poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty 
nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja 
niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być 
zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacja odpadów a także z 
wymogami władz lokalnych. 
Odpady niebezpieczne : 
Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów. 
Informacje i przypadku narażenia : 
Niedostępne. 
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
Międzynarodowe przepisy transportowe 
Informacje 
dotyczące 
przepisów 
prawnych 

Numer UN 
(numer 
ONZ) 

Nazwa 
Transportowa 

Klasy PG* Etykieta Dodatkowa 
informacja 

Klasa IMDG  Nie ogranicza.  - -  

Klasa IATA  Nie ogranicza.  - -  

Klasa ADR/RID  Nie ogranicza.  - -  

Klasa 
ADN/ADNR 

 Nie ogranicza.  - -  

PG* : Grupa pakowania 
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15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Przepisy UE 
 
Klasyfikacja i oznakowanie zostały określone zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG oraz 
1999/45/KE (z dalszymi zmianami) i biorą pod uwagę założone użytkowanie produktu. 
Symbol lub symbole 
niebezpieczeństwa 

: 

 
Produkt 
drażniący 

 
 

 
 

 
 

Określenie zagrożenia : R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i 
skórę. 
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może 
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym. 
 

Warunki bezpiecznego 
stosowania 

: S24 -Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S37 -Nosić odpowiednie rękawice ochronne. 
 

Zawiera : Niedostępne. 
akrylan 2,2-bis(akryloksymetylo)butylu 
2-[[2,2-bis[[(1-
oxoallyl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-2-ethyl-1,3-
propanediyl diacrylate 
diakrylan glikolu tripropylenowego 
Niedostępne. 
Soybean oil, epoxidized, acrylate 
Niedostępne. 
tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu 
diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo)propano-1,3-diylu 
 

Aprobata po uprzednim 
poinformowaniu. Spis 
substancji chemicznych 
podlegających 
międzynarodowej procedurze 
PIC (część I, II, III) 

:  

Inne przepisy UE 
Dodatkowe ostrzeżenia : Nie dotyczy. 
 
Pojemniki powinny być 
wyposażone w zamknięcia 
uniemożliwiające otworzenie 
ich przez dzieci 

: Nie dotyczy. 

Dotykowe ostrzeżenia przed 
niebezpieczeństwem 

: Nie dotyczy. 

Ograniczenia Dyrektywy o 
Sprzdaży i Stosowaniu 

:  

 
Przepisy narodowe 
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Przepisy międzynarodowe 

16. INNE INFORMACJE 
ograniczenia w stosowaniu 
Zastosowania : Niczego nie określono. 
 
Historia 
Data wydruku : 05.11.2014 
Data wydania/ Data aktualizacji : 05.11.2014 
Data poprzedniego wydania : 00.00.0000 
Wersja : 1.00000 
Przygotowane przez : WOLTMANA 
Informacja dla czytelnika 
Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje są dokładne. Jednak żaden z 
wymienionych tutaj dostawców ani jego oddziałów, nie ponosi odpowiedzialności za 
dokładność i kompletność przedstawionych informacji. Za ostateczne określenie 
przydatności każdego materiału jest odpowiedzialny wyłącznie użytkownik. Wszystkie 
materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie 
używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że 
są to jedyne istniejące niebezpieczeństwa. 
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Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Zjednoczone Królestwo 
(UK) 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
SUBSTANCJI CHEMICZNEJ 

 
 

 

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I 
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
Identyfikacja substancji lub mieszaniny 
Nazwa produktu : FUSION™ HYBRID ITX FREE PROCESS CYAN 
Kod produktu : 1336500 
Typ produktu :  ciecz 
Zastosowanie substancji/mieszaniny 
   Zastosowania 
Niczego nie określono. 
Manufacturer : INX International Ink Co. 

150 N Martingale Rd, Suite 700  
Schaumburg, Illinois 60173  
Stany Zjednoczone 
 

Dostawca : INX International UK Ltd 
Hilltop Road, Hareshill Distribution Park.  Off Hareshill 
Road  
Heywood,  OL 10 2TW  
Wielka Brytania  
+ 44-1706-695150  
MSDS@inxintl.com  
800.535.5053 INFOTRAC 24 Hour Spill i awaryjne 

24 Godzinny kontact  w 
naglych wypadkach 

: 800.535.5053 INFOTRAC 24 Hour Spill i 
awaryjne 

Telefon odnosnie productow 
bezpieczenstwa 

: +1 630.382.1800 x1450 

MSDS e-mail : MSDS@inxintl.com 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
Symbol lub symbole 
niebezpieczeństwa 

: 

 
Produkt 
drażniący 

 
 

 
 

 
 

Klasyfikacja : Xi, R36/38 
R43 
R52/53 
 

Zagrożenia 
fizyczne/chemiczne 

: Nie dotyczy. 

Zagrożenia ludzkiego zdrowia : Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować 
uczulenie w kontakcie ze skórą. 
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Zagrożenia dla środowiska : Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować 
długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 
wodnym. 

Dodatkowe niebezpieczeństwa : Niedostępne. 
 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w rozdziale 11. 
 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Nazwa składnika Numer CAS % Numer WE Klasyfikacja 

Polyester Polyol Acrylate  12,5000 - 
15,0000 

 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Triacrylate Ester Monomer  10,0000 - 
12,5000 

239-701-3 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Hydrous Aluminum Silicate 1332-58-7 7,0000 - 
10,0000 

310-194-1 Xi; R36/38  [1]2 

Acrylated, Epoxidized Vegetable Oil  3,0000 - 
5,0000 

294-415-6 Xi; R38  R43  
[1] 

Diacrylate Oligomer  3,0000 - 
5,0000 

 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Diacrylate Monomer  3,0000 - 
5,0000 

235-921-9 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Photoinitiator  3,0000 - 
5,0000 

400-600-6 N; R51  R53  
Xn; R22  [1] 

Multi-functional Monomer  1,0000 - 
2,0000 

225-644-1 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Photoinitiator  1,0000 - 
2,0000 

423-340-5 R53  R43  [1] 

Tertiary-butylhydroquinone 1948-33-0 0,2000 - 
1,0000 

217-752-2 Xn; R36/38  N; 
R22  R50/53  
R43  [1] 

Patrz Sekcja 16 - pełny tekst zadeklarowanych wyżej Fraz-R. 
Nie zawiera składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są 
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma więc wymogu 
wymieniania ich w niniejszym ustępie. 
 

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska 
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy 
[3] PBT 
[4] vPvB 
Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w części 
8. 

 

4. PIERWSZA POMOC 
Pierwsza pomoc 
Inhalation : 
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha 
nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne 
oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego 
oddychania usta usta. Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania 
objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w 
pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić 
otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. W razie 
wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów może być 
opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. 
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Spożycie : 
Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest 
przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma 
mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to 
zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być 
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Należy wezwać pomoc medyczną 
w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. Nigdy nie 
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć 
w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić 
otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. 
Kontakt ze skórą : 
Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć 
zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować 
płukanie przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej. W przypadku uskarżania się 
na zdrowie lub występowania objawów należy unikać ponownego narażenia. Uprać odzież przed 
ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem. 
Kontakt z okiem : 
Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna 
powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 
minut. Zasięgnąć porady medycznej. 
Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy : 
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest 
się odpowiednio przeszkolonym. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego 
oddychania usta usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem 
lub założyć rękawice. 
Informacje dla lekarza : 
W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów 
może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w rozdziale 11. 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
Środki gaśnicze 
Odpowiednie : 
Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia. 
Nieodpowiednie : 
Nie znane. 
Szczególne ryzyko narażenia : 
W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć. 
Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli 
wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek 
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Materiał szkodliwy dla organizmów wodnych. Woda 
zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się 
do systemów wodnych, cieków oraz studzienek. 
Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego : 
Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: dwutlenek węgla tlenek węgla tlenki azotu 
związki chlorowcowane tlenek/tlenki metalu  
Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków : 
Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe 
(SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca przy dodatnim ciśnieniu., Podstawowy poziom 
ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając 
hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469. 
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
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UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
Osobiste środki ostrożności : 
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się 
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na 
wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po 
rozlanym materiale. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie 
niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Nosić właściwe wyposażenie ochrony 
osobistej (patrz część 8). 
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : 
Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z 
glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w 
przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby 
lub powietrza). Materiał zanieczyszczający wodę. 
Metody usuwania 
Małe rozlanie : 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z 
obszaru rozlania. Rozpuścić w wodzie i zebrać, jeśli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jeśli 
nierozpuszczalne w wodzie, wchłonąć obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim 
pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 
Duże rozlanie : 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z 
obszaru rozlania. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji 
wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał 
do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Rozlane lub rozsypane 
substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, 
ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi 
przepisami (patrz sekcja 13). Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 
Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. 
Uwaga: Patrz część 1, aby uzyskać Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i część 13 z 
danymi o likwidacji odpadów. 
 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I 
JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE 
Postępowanie z substancją/preparatem : 
Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Należy zabronić spożywania 
pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, 
przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i 
paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. 
Osoby, u których występowały już problemy z uczuleniem skóry, nie powinny być zatrudnione przy 
jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Nie dopuścić, do przedostania się do 
oczu, na skórę lub ubranie. Nie spożywać. Unikać wdychania par lub mgły. Przechowywać w 
oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z 
kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Puste pojemniki mogą 
zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika. 
Magazynowanie : 
Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10), napojów i jedzenia. Pojemnik 
powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte 
muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do 
wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich 
pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. 
Materiał opakowaniowy 
Zalecane : 
Stosować oryginalny pojemnik. 
Informacje i przypadku narażenia : 
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Niedostępne. 
 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ 
Wartości graniczne narażenia 
Nazwa składnika Najwyższe dopuszczalne stężenia 
kaolin A clay that is 
essentially kaolinite, a 
hydrated aluminum 
silicate. It has a high 
fusion point and is the 
most refractory of 

EH40/2005 WELs (1997-01-01) Notes: Where no specific 
short-term exposure limit is listed, a figure three times the 
long-term exposure should be used     The COSHH 
definition of a substance hazardous to health includes dust 
of any kind when present at a concentration in air equal to 
or greater than 10 mg/m3 8-hour TWA of inhalable dust or 4 
mg/m3 8-hour TWA of respirable dust. This means that any 
dust will be subject to COSHH if people are exposed above 
these levels. Advice on control is given in EH44 and in the 
great majority of workplaces reasonable control measures 
will normally keep exposure below these levels. However 
some dusts have been assigned specific WELs and 
exposure to these must comply with the appropriate limit.     
Most of industrial dusts contain particles of a wide range of 
sizes. The behaviour, deposition and fate of any particular 
particle after entry into the human respiratory system and 
the body response that it elicits, depend on the nature and 
size of the particle. HSE distinguishes two size fractions for 
limit-setting purposes termed ‘inhalable’ and ‘respirable’.     
Respirable dust approximates to the fraction that 
penetrates to the gas exchange region of the lung. Fuller 
definitions and explanatory material are given in MDHS 
14/3.     Where dusts contain components that have their 
own assigned workplace exposure limits, all the relevant 
limits should be complied with.  For the purposes of these 
limits, respirable dust and inhalable dust are those 
fractions of the airborne dust which will be collected when 
sampling is undertaken in accordance with the methods 
described in MDHS14/3 General methods for sampling and 
gravimetric analysis of respirable and inhalable dust, as 
amended by the ISO/CEN convention. 
Średnia ważona w czasie (TWA) 2 mg/m3 Form: Pył 
respirabilny 
 

Zalecane procedury monitoringu : 
Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny 
monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności 
wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania środków ochrony dróg oddechowych. 
Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod określenia narażenia 
substancją chemiczną przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki 
związane z metodami oznaczania substancji niebezpiecznych. 
Kontrola narażenia 
Kontrola narażenia w miejscu pracy : 
Nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczajaca 
aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia. Jeżeli niniejszy produkt zawiera 
składniki ograniczonego narażenia, należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi 
oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej 
zalecanych lub prawnych granic. 
Środki zachowania higieny : 
Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed 
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jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do 
usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. 
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Należy wyprać skażoną 
odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i 
prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy. 
Ochrona dróg oddechowych : 
Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, 
zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to 
konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub 
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy 
wybranej maski. 
Ochrona rąk : 
Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z 
produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. 
Ochrona oczu : 
Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzona normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy 
ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chlapnięcie, 
mgiełkę lub pył. 
Ochrona skóry : 
W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do 
potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. 
Kontrola narażenia środowiska : 
Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu 
określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach 
potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń 
procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. 
 
 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
Informacje ogólne 
Wygląd 
Stan fizyczny : ciecz  
Kolor : Niebieski. 
Gęstość względna : 1,22 
Lotne. : 0,48 %(m)Waga% 0,58 %(V)Opszar/ wielkosc 

zagroszenia 
VOC : 0,11 %(m)Waga% 0,13 %(V)Opszar/ wielkosc 

zagroszenia 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
Stabilność chemiczna : 
Produkt jest trwały. 
Warunki, których należy unikać : 
Brak konkretych danych. 
Czynniki, których należy unikać : 
Brak konkretych danych. 
 
Niebezpieczne produkty rozkładu : 
W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny 
rozkład produktu. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Toxicokinetics 
 
Toksyczność ostra 
Nazwa chemiczna Test Gatunki Dawka Narażenie 
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Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie 
Toksyczność chroniczna 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Podrażnienie/nadżerka 
Nazwa produktu/składnika Wynik Gatunki Wynik Narażenie Wyniki 

obserwacji 
 
Wnioski/Podsumowanie 
Skóra : Niedostępne. 
oczy : Niedostępne. 
Drogi oddechowe : Niedostępne. 
 
Czynnik uczulający 
Wnioski/Podsumowanie 
Skóra : Niedostępne. 
Drogi oddechowe : Niedostępne. 
 
Karcynogenność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Mutagenność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Teratogeniczność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Toksyczność dla układu rozrodczego 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
 
Karcynogenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Mutagenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Teratogeniczność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Zaburzenia rozrodczości : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji 
Wdychanie: 
Inhalation 
Spożycie: 
Brak konkretych danych.  
Skóra: 
Do poważnych objawów można zaliczyć: podrażnienie zaczerwienienie  
oczy: 
Do poważnych objawów można zaliczyć: podrażnienie łzawienie zaczerwienienie  

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Toksyczny w środowisku wodnym 
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Nazwa 
chemiczna 

Test Wynik Gatunki Narażenie 

 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Podatność na rozkład biologiczny 

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
Inne szkodliwe skutki działania : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Metody likwidowania : 
Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Znacznych 
ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je 
poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty 
nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja 
niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być 
zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacja odpadów a także z 
wymogami władz lokalnych. 
Odpady niebezpieczne : 
Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów. 
Informacje i przypadku narażenia : 
Niedostępne. 
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
Międzynarodowe przepisy transportowe 
Informacje 
dotyczące 
przepisów 
prawnych 

Numer UN 
(numer 
ONZ) 

Nazwa 
Transportowa 

Klasy PG* Etykieta Dodatkowa 
informacja 

Klasa IMDG  Nie ogranicza.  - -  

Klasa IATA  Nie ogranicza.  - -  

Klasa ADR/RID  Nie ogranicza.  - -  

Klasa 
ADN/ADNR 

 Nie ogranicza.  - -  

PG* : Grupa pakowania 
 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Przepisy UE 
 
Klasyfikacja i oznakowanie zostały określone zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG oraz 
1999/45/KE (z dalszymi zmianami) i biorą pod uwagę założone użytkowanie produktu. 
Symbol lub symbole 
niebezpieczeństwa 

: 

 
Produkt 
drażniący 

 
 

 
 

 
 

Określenie zagrożenia : R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę. 
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R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może 
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym. 
 

Warunki bezpiecznego 
stosowania 

: S24 -Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S37 -Nosić odpowiednie rękawice ochronne. 
 

Zawiera : Niedostępne. 
akrylan 2,2-bis(akryloksymetylo)butylu 
Soybean oil, epoxidized, acrylate 
Niedostępne. 
diakrylan heksametylenu 
diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo)propano-1,3-diylu 
tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu 
 

Aprobata po uprzednim 
poinformowaniu. Spis 
substancji chemicznych 
podlegających 
międzynarodowej procedurze 
PIC (część I, II, III) 

:  

Inne przepisy UE 
Dodatkowe ostrzeżenia : Nie dotyczy. 
 
Pojemniki powinny być 
wyposażone w zamknięcia 
uniemożliwiające otworzenie 
ich przez dzieci 

: Nie dotyczy. 

Dotykowe ostrzeżenia przed 
niebezpieczeństwem 

: Nie dotyczy. 

Ograniczenia Dyrektywy o 
Sprzdaży i Stosowaniu 

:  

 
Przepisy narodowe 
Przepisy międzynarodowe 

16. INNE INFORMACJE 
ograniczenia w stosowaniu 
Zastosowania : Niczego nie określono. 
 
Historia 
Data wydruku : 05.11.2014 
Data wydania/ Data aktualizacji : 05.11.2014 
Data poprzedniego wydania : 00.00.0000 
Wersja : 1.00000 
Przygotowane przez : WOLTMANA 
Informacja dla czytelnika 
Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje są dokładne. Jednak żaden z 
wymienionych tutaj dostawców ani jego oddziałów, nie ponosi odpowiedzialności za 
dokładność i kompletność przedstawionych informacji. Za ostateczne określenie 
przydatności każdego materiału jest odpowiedzialny wyłącznie użytkownik. Wszystkie 
materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie 
używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że 
są to jedyne istniejące niebezpieczeństwa. 
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Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Zjednoczone Królestwo 
(UK) 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
SUBSTANCJI CHEMICZNEJ 

 
 

 

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I 
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
Identyfikacja substancji lub mieszaniny 
Nazwa produktu : FUSION™ HYBRID ITX FREE PROCESS MAGENTA 
Kod produktu : 1336501 
Typ produktu :  ciecz 
Zastosowanie substancji/mieszaniny 
   Zastosowania 
Niczego nie określono. 
Manufacturer : INX International Ink Co. 

150 N Martingale Rd, Suite 700  
Schaumburg, Illinois 60173  
Stany Zjednoczone 
 

Dostawca : INX International UK Ltd 
Hilltop Road, Hareshill Distribution Park.  Off Hareshill 
Road  
Heywood,  OL 10 2TW  
Wielka Brytania  
+ 44-1706-695150  
MSDS@inxintl.com  
800.535.5053 INFOTRAC 24 Hour Spill i awaryjne 

24 Godzinny kontact  w 
naglych wypadkach 

: 800.535.5053 INFOTRAC 24 Hour Spill i 
awaryjne 

Telefon odnosnie productow 
bezpieczenstwa 

: +1 630.382.1800 x1450 

MSDS e-mail : MSDS@inxintl.com 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
Symbol lub symbole 
niebezpieczeństwa 

: 

 
Produkt 
drażniący 

 
 

 
 

 
 

Klasyfikacja : Xi, R36/38 
R43 
R52/53 
 

Zagrożenia 
fizyczne/chemiczne 

: Nie dotyczy. 

Zagrożenia ludzkiego zdrowia : Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować 
uczulenie w kontakcie ze skórą. 
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Zagrożenia dla środowiska : Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować 
długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 
wodnym. 

Dodatkowe niebezpieczeństwa : Niedostępne. 
 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w rozdziale 11. 
 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Nazwa składnika Numer CAS % Numer WE Klasyfikacja 

Triacrylate Ester Monomer  15,0000 - 
20,0000 

239-701-3 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Polyester Polyol Acrylate  10,0000 - 
12,5000 

 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Hydrous Aluminum Silicate 1332-58-7 7,0000 - 
10,0000 

310-194-1 Xi; R36/38  [1]2 

Acrylated, Epoxidized Vegetable Oil  3,0000 - 
5,0000 

294-415-6 Xi; R38  R43  
[1] 

Diacrylate Oligomer  3,0000 - 
5,0000 

 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Photoinitiator  3,0000 - 
5,0000 

400-600-6 N; R51  R53  
Xn; R22  [1] 

Multi-functional Monomer  1,0000 - 
2,0000 

225-644-1 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Calcium resinate 9007-13-0 1,0000 - 
2,0000 

232-694-8 Xi; R43  [1] 

Tertiary-butylhydroquinone 1948-33-0 0,2000 - 
1,0000 

217-752-2 Xn; R36/38  N; 
R22  R50/53  
R43  [1] 

Patrz Sekcja 16 - pełny tekst zadeklarowanych wyżej Fraz-R. 
Nie zawiera składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są 
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma więc wymogu 
wymieniania ich w niniejszym ustępie. 
 

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska 
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy 
[3] PBT 
[4] vPvB 
Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w części 
8. 

 

4. PIERWSZA POMOC 
Pierwsza pomoc 
Inhalation : 
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha 
nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne 
oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego 
oddychania usta usta. Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania 
objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w 
pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić 
otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. 
Spożycie : 
Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest 
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przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma 
mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to 
zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być 
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Należy wezwać pomoc medyczną 
w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. Nigdy nie 
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć 
w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić 
otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. 
Kontakt ze skórą : 
Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć 
zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować 
płukanie przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej. W przypadku uskarżania się 
na zdrowie lub występowania objawów należy unikać ponownego narażenia. Uprać odzież przed 
ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem. 
Kontakt z okiem : 
Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna 
powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 
minut. Zasięgnąć porady medycznej. 
Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy : 
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest 
się odpowiednio przeszkolonym. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego 
oddychania usta usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem 
lub założyć rękawice. 
Informacje dla lekarza : 
Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować 
się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami. 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w rozdziale 11. 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
Środki gaśnicze 
Odpowiednie : 
Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia. 
Nieodpowiednie : 
Nie znane. 
Szczególne ryzyko narażenia : 
W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć. 
Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli 
wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek 
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Materiał szkodliwy dla organizmów wodnych. Woda 
zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się 
do systemów wodnych, cieków oraz studzienek. 
Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego : 
Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: dwutlenek węgla tlenek węgla związki 
chlorowcowane tlenek/tlenki metalu  
Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków : 
Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe 
(SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca przy dodatnim ciśnieniu., Podstawowy poziom 
ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając 
hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469. 
 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
Osobiste środki ostrożności : 
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się 
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na 
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wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po 
rozlanym materiale. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie 
niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Nosić właściwe wyposażenie ochrony 
osobistej (patrz część 8). 
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : 
Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z 
glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w 
przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby 
lub powietrza). Materiał zanieczyszczający wodę. 
Metody usuwania 
Małe rozlanie : 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z 
obszaru rozlania. Rozpuścić w wodzie i zebrać, jeśli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jeśli 
nierozpuszczalne w wodzie, wchłonąć obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim 
pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 
Duże rozlanie : 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z 
obszaru rozlania. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji 
wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał 
do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Rozlane lub rozsypane 
substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, 
ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi 
przepisami (patrz sekcja 13). Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 
Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. 
Uwaga: Patrz część 1, aby uzyskać Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i część 13 z 
danymi o likwidacji odpadów. 
 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I 
JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE 
Postępowanie z substancją/preparatem : 
Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Należy zabronić spożywania 
pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, 
przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i 
paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. 
Osoby, u których występowały już problemy z uczuleniem skóry, nie powinny być zatrudnione przy 
jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Nie dopuścić, do przedostania się do 
oczu, na skórę lub ubranie. Nie spożywać. Unikać wdychania par lub mgły. Przechowywać w 
oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z 
kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Puste pojemniki mogą 
zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika. 
Magazynowanie : 
Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10), napojów i jedzenia. Pojemnik 
powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte 
muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do 
wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich 
pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. 
Materiał opakowaniowy 
Zalecane : 
Stosować oryginalny pojemnik. 
Informacje i przypadku narażenia : 
Niedostępne. 
 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY 
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INDYWIDUALNEJ 
Wartości graniczne narażenia 
Nazwa składnika Najwyższe dopuszczalne stężenia 
kaolin A clay that is 
essentially kaolinite, a 
hydrated aluminum 
silicate. It has a high 
fusion point and is the 
most refractory of 

EH40/2005 WELs (1997-01-01) Notes: Where no specific 
short-term exposure limit is listed, a figure three times the 
long-term exposure should be used     The COSHH 
definition of a substance hazardous to health includes dust 
of any kind when present at a concentration in air equal to 
or greater than 10 mg/m3 8-hour TWA of inhalable dust or 4 
mg/m3 8-hour TWA of respirable dust. This means that any 
dust will be subject to COSHH if people are exposed above 
these levels. Advice on control is given in EH44 and in the 
great majority of workplaces reasonable control measures 
will normally keep exposure below these levels. However 
some dusts have been assigned specific WELs and 
exposure to these must comply with the appropriate limit.     
Most of industrial dusts contain particles of a wide range of 
sizes. The behaviour, deposition and fate of any particular 
particle after entry into the human respiratory system and 
the body response that it elicits, depend on the nature and 
size of the particle. HSE distinguishes two size fractions for 
limit-setting purposes termed ‘inhalable’ and ‘respirable’.     
Respirable dust approximates to the fraction that 
penetrates to the gas exchange region of the lung. Fuller 
definitions and explanatory material are given in MDHS 
14/3.     Where dusts contain components that have their 
own assigned workplace exposure limits, all the relevant 
limits should be complied with.  For the purposes of these 
limits, respirable dust and inhalable dust are those 
fractions of the airborne dust which will be collected when 
sampling is undertaken in accordance with the methods 
described in MDHS14/3 General methods for sampling and 
gravimetric analysis of respirable and inhalable dust, as 
amended by the ISO/CEN convention. 
Średnia ważona w czasie (TWA) 2 mg/m3 Form: Pył 
respirabilny 
 

Zalecane procedury monitoringu : 
Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny 
monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności 
wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania środków ochrony dróg oddechowych. 
Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod określenia narażenia 
substancją chemiczną przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki 
związane z metodami oznaczania substancji niebezpiecznych. 
Kontrola narażenia 
Kontrola narażenia w miejscu pracy : 
Nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczajaca 
aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia. Jeżeli niniejszy produkt zawiera 
składniki ograniczonego narażenia, należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi 
oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej 
zalecanych lub prawnych granic. 
Środki zachowania higieny : 
Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed 
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do 
usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. 
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Należy wyprać skażoną 
odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i 
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prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy. 
Ochrona dróg oddechowych : 
Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, 
zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to 
konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub 
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy 
wybranej maski. 
Ochrona rąk : 
Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z 
produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. 
Ochrona oczu : 
Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzona normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy 
ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chlapnięcie, 
mgiełkę lub pył. 
Ochrona skóry : 
W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do 
potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. 
Kontrola narażenia środowiska : 
Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu 
określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach 
potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń 
procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. 
 
 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
Informacje ogólne 
Wygląd 
Stan fizyczny : ciecz  
Kolor : Czerwony. 
Lotne. : Waga% Opszar/ wielkosc zagroszenia 
VOC : Waga% Opszar/ wielkosc zagroszenia 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
Stabilność chemiczna : 
Produkt jest trwały. 
Warunki, których należy unikać : 
Brak konkretych danych. 
Czynniki, których należy unikać : 
Brak konkretych danych. 
 
Niebezpieczne produkty rozkładu : 
W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny 
rozkład produktu. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Toxicokinetics 
 
Toksyczność ostra 
Nazwa chemiczna Test Gatunki Dawka Narażenie 
 
 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie 
Toksyczność chroniczna 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
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Podrażnienie/nadżerka 
Nazwa produktu/składnika Wynik Gatunki Wynik Narażenie Wyniki 

obserwacji 
 
Wnioski/Podsumowanie 
Skóra : Niedostępne. 
oczy : Niedostępne. 
Drogi oddechowe : Niedostępne. 
 
Czynnik uczulający 
Wnioski/Podsumowanie 
Skóra : Niedostępne. 
Drogi oddechowe : Niedostępne. 
 
Karcynogenność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Mutagenność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Teratogeniczność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Toksyczność dla układu rozrodczego 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
 
Karcynogenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Mutagenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Teratogeniczność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Zaburzenia rozrodczości : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji 
Wdychanie: 
Inhalation 
Spożycie: 
Brak konkretych danych.  
Skóra: 
Do poważnych objawów można zaliczyć: podrażnienie zaczerwienienie  
oczy: 
Do poważnych objawów można zaliczyć: podrażnienie łzawienie zaczerwienienie  

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Toksyczny w środowisku wodnym 
Nazwa 
chemiczna 

Test Wynik Gatunki Narażenie 

 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Podatność na rozkład biologiczny 

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
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Inne szkodliwe skutki działania : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 
zagrożeniach. 
 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Metody likwidowania : 
Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Znacznych 
ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je 
poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty 
nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja 
niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być 
zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacja odpadów a także z 
wymogami władz lokalnych. 
Odpady niebezpieczne : 
Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów. 
Informacje i przypadku narażenia : 
Niedostępne. 
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
Międzynarodowe przepisy transportowe 
Informacje 
dotyczące 
przepisów 
prawnych 

Numer UN 
(numer 
ONZ) 

Nazwa 
Transportowa 

Klasy PG* Etykieta Dodatkowa 
informacja 

Klasa IMDG  Nie ogranicza.  - -  

Klasa IATA  Nie ogranicza.  - -  

Klasa ADR/RID  Nie ogranicza.  - -  

Klasa 
ADN/ADNR 

 Nie ogranicza.  - -  

PG* : Grupa pakowania 
 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Przepisy UE 
 
Klasyfikacja i oznakowanie zostały określone zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG oraz 
1999/45/KE (z dalszymi zmianami) i biorą pod uwagę założone użytkowanie produktu. 
Symbol lub symbole 
niebezpieczeństwa 

: 

 
Produkt 
drażniący 

 
 

 
 

 
 

Określenie zagrożenia : R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę. 
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może 
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym. 
 

Warunki bezpiecznego 
stosowania 

: S24 -Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S37 -Nosić odpowiednie rękawice ochronne. 
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Zawiera : akrylan 2,2-bis(akryloksymetylo)butylu 

Niedostępne. 
Soybean oil, epoxidized, acrylate 
Niedostępne. 
diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo)propano-1,3-diylu 
Resin acids and Rosin acids, calcium salts 
 

Aprobata po uprzednim 
poinformowaniu. Spis 
substancji chemicznych 
podlegających 
międzynarodowej procedurze 
PIC (część I, II, III) 

:  

Inne przepisy UE 
Dodatkowe ostrzeżenia : Nie dotyczy. 
 
Pojemniki powinny być 
wyposażone w zamknięcia 
uniemożliwiające otworzenie 
ich przez dzieci 

: Nie dotyczy. 

Dotykowe ostrzeżenia przed 
niebezpieczeństwem 

: Nie dotyczy. 

Ograniczenia Dyrektywy o 
Sprzdaży i Stosowaniu 

:  

 
Przepisy narodowe 
Przepisy międzynarodowe 

16. INNE INFORMACJE 
ograniczenia w stosowaniu 
Zastosowania : Niczego nie określono. 
 
Historia 
Data wydruku : 05.11.2014 
Data wydania/ Data aktualizacji : 05.11.2014 
Data poprzedniego wydania : 00.00.0000 
Wersja : 1.00000 
Przygotowane przez : WOLTMANA 
Informacja dla czytelnika 
Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje są dokładne. Jednak żaden z 
wymienionych tutaj dostawców ani jego oddziałów, nie ponosi odpowiedzialności za 
dokładność i kompletność przedstawionych informacji. Za ostateczne określenie 
przydatności każdego materiału jest odpowiedzialny wyłącznie użytkownik. Wszystkie 
materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie 
używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że 
są to jedyne istniejące niebezpieczeństwa. 
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Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Zjednoczone Królestwo 
(UK) 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI 
SUBSTANCJI CHEMICZNEJ 

 
 

 

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I 
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
Identyfikacja substancji lub mieszaniny 
Nazwa produktu : FUSION™ HYBRID ITX FREE PROCESS YELLOW 
Kod produktu : 1336502 
Typ produktu :  ciecz 
Zastosowanie substancji/mieszaniny 
   Zastosowania 
Niczego nie określono. 
Manufacturer : INX International Ink Co. 

150 N Martingale Rd, Suite 700  
Schaumburg, Illinois 60173  
Stany Zjednoczone 
 

Dostawca : INX International UK Ltd 
Hilltop Road, Hareshill Distribution Park.  Off Hareshill 
Road  
Heywood,  OL 10 2TW  
Wielka Brytania  
+ 44-1706-695150  
MSDS@inxintl.com  
800.535.5053 INFOTRAC 24 Hour Spill i awaryjne 

24 Godzinny kontact  w 
naglych wypadkach 

: 800.535.5053 INFOTRAC 24 Hour Spill i 
awaryjne 

Telefon odnosnie productow 
bezpieczenstwa 

: +1 630.382.1800 x1450 

MSDS e-mail : MSDS@inxintl.com 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
Symbol lub symbole 
niebezpieczeństwa 

: 

 
Produkt 
drażniący 

 
 

 
 

 
 

Klasyfikacja : Xi, R36/38 
R43 
R52/53 
 

Zagrożenia 
fizyczne/chemiczne 

: Nie dotyczy. 

Zagrożenia ludzkiego zdrowia : Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować 
uczulenie w kontakcie ze skórą. 
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Zagrożenia dla środowiska : Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować 
długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 
wodnym. 

Dodatkowe niebezpieczeństwa : Niedostępne. 
 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w rozdziale 11. 
 

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 
Nazwa składnika Numer CAS % Numer WE Klasyfikacja 

Acrylate Oligomer  12,5000 - 
15,0000 

 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Triacrylate Ester Monomer  12,5000 - 
15,0000 

239-701-3 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Polyester Polyol Acrylate  10,0000 - 
12,5000 

 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Hydrous Aluminum Silicate 1332-58-7 7,0000 - 
10,0000 

310-194-1 Xi; R36/38  [1]2 

Diacrylate Oligomer  3,0000 - 
5,0000 

 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Dehydrogenated gum rosin 1740-19-8 3,0000 - 
5,0000 

217-102-8  

Photoinitiator  3,0000 - 
5,0000 

400-600-6 N; R51  R53  
Xn; R22  [1] 

Acrylated, Epoxidized Vegetable Oil  2,0000 - 
3,0000 

294-415-6 Xi; R38  R43  
[1] 

Diacrylate Ester Monomer  2,0000 - 
3,0000 

256-032-2 N; R51  R53  
R43  Xi; 
R36/37/38  [1] 

Multi-functional Monomer  1,0000 - 
2,0000 

225-644-1 R43  Xi; R36/38  
[1] 

Tertiary-butylhydroquinone 1948-33-0 0,2000 - 
1,0000 

217-752-2 Xn; R36/38  N; 
R22  R50/53  
R43  [1] 

Patrz Sekcja 16 - pełny tekst zadeklarowanych wyżej Fraz-R. 
Nie zawiera składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są 
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma więc wymogu 
wymieniania ich w niniejszym ustępie. 
 

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska 
[2] Substancja, dla której wyznaczono dopuszczalne stężenie w środowisku pracy 
[3] PBT 
[4] vPvB 
Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione są wymienione w części 
8. 

 

4. PIERWSZA POMOC 
Pierwsza pomoc 
Inhalation : 
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha 
nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne 
oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego 
oddychania usta usta. Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania 
objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w 
pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić 
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otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. W razie 
wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów może być 
opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. 
Spożycie : 
Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest 
przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma 
mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to 
zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być 
utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Należy wezwać pomoc medyczną 
w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. Nigdy nie 
podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć 
w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić 
otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek. 
Kontakt ze skórą : 
Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć 
zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować 
płukanie przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady medycznej. W przypadku uskarżania się 
na zdrowie lub występowania objawów należy unikać ponownego narażenia. Uprać odzież przed 
ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem. 
Kontakt z okiem : 
Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna 
powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 
minut. Zasięgnąć porady medycznej. 
Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy : 
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest 
się odpowiednio przeszkolonym. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego 
oddychania usta usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem 
lub założyć rękawice. 
Informacje dla lekarza : 
W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów 
może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. 
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych 
objawów można znaleźć w rozdziale 11. 
 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
Środki gaśnicze 
Odpowiednie : 
Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia. 
Nieodpowiednie : 
Nie znane. 
Szczególne ryzyko narażenia : 
W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć. 
Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli 
wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek 
chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Materiał szkodliwy dla organizmów wodnych. Woda 
zanieczyszczona tą substancją musi być zebrana i zabezpieczona. Nie dopuścić aby przedostała się 
do systemów wodnych, cieków oraz studzienek. 
Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego : 
Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: dwutlenek węgla tlenek węgla tlenki azotu 
związki chlorowcowane tlenek/tlenki metalu  
Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków : 
Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe 
(SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca przy dodatnim ciśnieniu., Podstawowy poziom 
ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając 
hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469. 
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6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO 
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
Osobiste środki ostrożności : 
Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się 
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na 
wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po 
rozlanym materiale. Unikać wdychania par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie 
niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Nosić właściwe wyposażenie ochrony 
osobistej (patrz część 8). 
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : 
Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z 
glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w 
przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby 
lub powietrza). Materiał zanieczyszczający wodę. 
Metody usuwania 
Małe rozlanie : 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z 
obszaru rozlania. Rozpuścić w wodzie i zebrać, jeśli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jeśli 
nierozpuszczalne w wodzie, wchłonąć obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim 
pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 
Duże rozlanie : 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z 
obszaru rozlania. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji 
wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Należy zmyć rozlany/rozsypany materiał 
do oczyszczalni ścieków lub postępować w następujący sposób. Rozlane lub rozsypane 
substancje, należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, 
ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi 
przepisami (patrz sekcja 13). Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 
Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. 
Uwaga: Patrz część 1, aby uzyskać Informacje o kontaktach w sytuacjach awaryjnych i część 13 z 
danymi o likwidacji odpadów. 
 

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I 
JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE 
Postępowanie z substancją/preparatem : 
Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Należy zabronić spożywania 
pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany, 
przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i 
paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. 
Osoby, u których występowały już problemy z uczuleniem skóry, nie powinny być zatrudnione przy 
jakimkolwiek procesie z zastosowaniem tego produktu. Nie dopuścić, do przedostania się do 
oczu, na skórę lub ubranie. Nie spożywać. Unikać wdychania par lub mgły. Przechowywać w 
oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z 
kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Puste pojemniki mogą 
zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika. 
Magazynowanie : 
Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10), napojów i jedzenia. Pojemnik 
powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte 
muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do 
wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich 
pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. 
Materiał opakowaniowy 
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Zalecane : 
Stosować oryginalny pojemnik. 
Informacje i przypadku narażenia : 
Niedostępne. 
 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ 
Wartości graniczne narażenia 
Nazwa składnika Najwyższe dopuszczalne stężenia 
kaolin A clay that is 
essentially kaolinite, a 
hydrated aluminum 
silicate. It has a high 
fusion point and is the 
most refractory of 

EH40/2005 WELs (1997-01-01) Notes: Where no specific 
short-term exposure limit is listed, a figure three times the 
long-term exposure should be used     The COSHH 
definition of a substance hazardous to health includes dust 
of any kind when present at a concentration in air equal to 
or greater than 10 mg/m3 8-hour TWA of inhalable dust or 4 
mg/m3 8-hour TWA of respirable dust. This means that any 
dust will be subject to COSHH if people are exposed above 
these levels. Advice on control is given in EH44 and in the 
great majority of workplaces reasonable control measures 
will normally keep exposure below these levels. However 
some dusts have been assigned specific WELs and 
exposure to these must comply with the appropriate limit.     
Most of industrial dusts contain particles of a wide range of 
sizes. The behaviour, deposition and fate of any particular 
particle after entry into the human respiratory system and 
the body response that it elicits, depend on the nature and 
size of the particle. HSE distinguishes two size fractions for 
limit-setting purposes termed ‘inhalable’ and ‘respirable’.     
Respirable dust approximates to the fraction that 
penetrates to the gas exchange region of the lung. Fuller 
definitions and explanatory material are given in MDHS 
14/3.     Where dusts contain components that have their 
own assigned workplace exposure limits, all the relevant 
limits should be complied with.  For the purposes of these 
limits, respirable dust and inhalable dust are those 
fractions of the airborne dust which will be collected when 
sampling is undertaken in accordance with the methods 
described in MDHS14/3 General methods for sampling and 
gravimetric analysis of respirable and inhalable dust, as 
amended by the ISO/CEN convention. 
Średnia ważona w czasie (TWA) 2 mg/m3 Form: Pył 
respirabilny 
 

Zalecane procedury monitoringu : 
Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny 
monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności 
wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania środków ochrony dróg oddechowych. 
Należy się odnieść do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod określenia narażenia 
substancją chemiczną przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dającej wskazówki 
związane z metodami oznaczania substancji niebezpiecznych. 
Kontrola narażenia 
Kontrola narażenia w miejscu pracy : 
Nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczajaca 
aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia. Jeżeli niniejszy produkt zawiera 
składniki ograniczonego narażenia, należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi 
oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej 
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zalecanych lub prawnych granic. 
Środki zachowania higieny : 
Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed 
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do 
usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. 
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Należy wyprać skażoną 
odzież przed ponownym użyciem. Należy się upewnić czy stanowiska do przemywania oczu i 
prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu miejsca pracy. 
Ochrona dróg oddechowych : 
Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, 
zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to 
konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub 
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy 
wybranej maski. 
Ochrona rąk : 
Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z 
produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. 
Ochrona oczu : 
Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzona normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy 
ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chlapnięcie, 
mgiełkę lub pył. 
Ochrona skóry : 
W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do 
potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy. 
Kontrola narażenia środowiska : 
Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu 
określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach 
potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń 
procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. 
 
 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
Informacje ogólne 
Wygląd 
Stan fizyczny : ciecz  
Kolor : Żółty. 
Gęstość względna : 1,22 
Lotne. : 1,19 %(m)Waga% 1,46 %(V)Opszar/ wielkosc 

zagroszenia 
VOC : 0,1 %(m)Waga% 0,12 %(V)Opszar/ wielkosc 

zagroszenia 

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
Stabilność chemiczna : 
Produkt jest trwały. 
Warunki, których należy unikać : 
Brak konkretych danych. 
Czynniki, których należy unikać : 
Brak konkretych danych. 
 
Niebezpieczne produkty rozkładu : 
W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny 
rozkład produktu. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
Toxicokinetics 
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Toksyczność ostra 
Nazwa chemiczna Test Gatunki Dawka Narażenie 
 
 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie 
Toksyczność chroniczna 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Podrażnienie/nadżerka 
Nazwa produktu/składnika Wynik Gatunki Wynik Narażenie Wyniki 

obserwacji 
 
Wnioski/Podsumowanie 
Skóra : Niedostępne. 
oczy : Niedostępne. 
Drogi oddechowe : Niedostępne. 
 
Czynnik uczulający 
Wnioski/Podsumowanie 
Skóra : Niedostępne. 
Drogi oddechowe : Niedostępne. 
 
Karcynogenność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Mutagenność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Teratogeniczność 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Toksyczność dla układu rozrodczego 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
 
Karcynogenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Mutagenność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Teratogeniczność : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Zaburzenia rozrodczości : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji 
Wdychanie: 
Inhalation 
Spożycie: 
Brak konkretych danych.  
Skóra: 
Do poważnych objawów można zaliczyć: podrażnienie zaczerwienienie  
oczy: 
Do poważnych objawów można zaliczyć: podrażnienie łzawienie zaczerwienienie  
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Toksyczny w środowisku wodnym 
Nazwa 
chemiczna 

Test Wynik Gatunki Narażenie 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 1,1 mg/l Rainbow 
trout,donaldson 
trout 

4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 1,5 mg/l Fathead minnow 4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 3,2 mg/l Fathead minnow 4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 9,9 mg/l Fathead minnow 4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 45,5 mg/l Fathead minnow 4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 4,6 mg/l Bluegill 4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 6,4 mg/l Bluegill 4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 3,8 mg/l Bluegill 4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 2,1 mg/l Fathead minnow 4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 0,77 mg/l Rainbow 
trout,donaldson 
trout 

4 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 2,47 mg/l Water flea 2 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 6,35 mg/l Water flea 2 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 10,8 mg/l Water flea 2 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 21,7 mg/l Water flea 2 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 38,3 mg/l Water flea 2 d 

Dehydrogenated 
gum rosin 

Słodka woda 3,03 mg/l Water flea 2 d 

 
Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
 
Podatność na rozkład biologiczny 

Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne. 
Inne szkodliwe skutki działania : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych 

zagrożeniach. 
 

 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Metody likwidowania : 
Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Znacznych 
ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je 
poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty 
nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja 
niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być 
zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacja odpadów a także z 
wymogami władz lokalnych. 
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Odpady niebezpieczne : 
Klasyfikacja tego produktu może spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów. 
Informacje i przypadku narażenia : 
Niedostępne. 
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
Międzynarodowe przepisy transportowe 
Informacje 
dotyczące 
przepisów 
prawnych 

Numer UN 
(numer 
ONZ) 

Nazwa 
Transportowa 

Klasy PG* Etykieta Dodatkowa 
informacja 

Klasa IMDG  Nie ogranicza.  - -  

Klasa IATA  Nie ogranicza.  - -  

Klasa ADR/RID  Nie ogranicza.  - -  

Klasa 
ADN/ADNR 

 Nie ogranicza.  - -  

PG* : Grupa pakowania 
 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Przepisy UE 
 
Klasyfikacja i oznakowanie zostały określone zgodnie z dyrektywami UE 67/548/EWG oraz 
1999/45/KE (z dalszymi zmianami) i biorą pod uwagę założone użytkowanie produktu. 
Symbol lub symbole 
niebezpieczeństwa 

: 

 
Produkt 
drażniący 

 
 

 
 

 
 

Określenie zagrożenia : R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę. 
R43 - Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może 
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w 
środowisku wodnym. 
 

Warunki bezpiecznego 
stosowania 

: S24 -Unikać zanieczyszczenia skóry. 
S37 -Nosić odpowiednie rękawice ochronne. 
 

Zawiera : Niedostępne. 
akrylan 2,2-bis(akryloksymetylo)butylu 
Niedostępne. 
 
Soybean oil, epoxidized, acrylate 
diakrylan glikolu tripropylenowego 
diakrylan 2,2-(diakryloksymetylo)propano-1,3-diylu 
 

Aprobata po uprzednim 
poinformowaniu. Spis 
substancji chemicznych 
podlegających 
międzynarodowej procedurze 

:  
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PIC (część I, II, III) 
Inne przepisy UE 
Dodatkowe ostrzeżenia : Nie dotyczy. 
 
Pojemniki powinny być 
wyposażone w zamknięcia 
uniemożliwiające otworzenie 
ich przez dzieci 

: Nie dotyczy. 

Dotykowe ostrzeżenia przed 
niebezpieczeństwem 

: Nie dotyczy. 

Ograniczenia Dyrektywy o 
Sprzdaży i Stosowaniu 

:  

 
Przepisy narodowe 
Przepisy międzynarodowe 

16. INNE INFORMACJE 
ograniczenia w stosowaniu 
Zastosowania : Niczego nie określono. 
 
Historia 
Data wydruku : 05.11.2014 
Data wydania/ Data aktualizacji : 05.11.2014 
Data poprzedniego wydania : 00.00.0000 
Wersja : 1.00000 
Przygotowane przez : WOLTMANA 
Informacja dla czytelnika 
Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje są dokładne. Jednak żaden z 
wymienionych tutaj dostawców ani jego oddziałów, nie ponosi odpowiedzialności za 
dokładność i kompletność przedstawionych informacji. Za ostateczne określenie 
przydatności każdego materiału jest odpowiedzialny wyłącznie użytkownik. Wszystkie 
materiały mogą spowodować nieznane niebezpieczeństwa i powinny być ostrożnie 
używane. Mimo, że pewne zagrożenia zostały tu opisane, nie możemy zagwarantować, że 
są to jedyne istniejące niebezpieczeństwa. 
 
 


