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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 
· 1.1 Identyfikator produktu  
· Nazwa handlowa: MEGATHERM v.2  
 
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  
· Etapy cyklu życia produktu: 12 miesięcy w temp. 5-30°C  
· Sektor zastosowania: Wyłącznie do zastosowań przemysłowych  
· Zastosowanie substancji/mieszaniny: Farba do powlekania konstrukcji  
 
· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  
· Producent/Dostawca:  
ECOLAK SP. Z O.O. 
Ul. Grabiszyńska 241 
53-234 Wrocław 
Tel.: 794 311 829 
biuro@ecolak.eu 
www.ecolak.eu 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
· Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 

GHS05 Działanie żrące 
Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

GHS07 
Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę.  
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
· Dodatkowe informacje: Mieszanina zawiera 1,092% składników łatwopalnych. 
 
2.2 Elementy oznakowania  
· Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008  
Produkt został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem CLP.  
· Piktogramy określające rodzaj zagrożenia GHS05, GHS07 
· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 
· Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: 
tlenek sodu 

mailto:biuro@ecolak.eu
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mieszanina reakcyjna: mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]  
i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) 
tlenek wapnia 
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  
H315 Działa drażniąco na skórę.  
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
· Zwroty wskazujące środki ostrożności  
P26 1Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
P264 Dokładnie umyć się po użyciu.  
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.  
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.  
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.  
P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.  
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.  
P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).  
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.  
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się 
pod opiekę lekarza.  
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowym / 
międzynarodowymi.  
 
· 2.3 Inne zagrożenia  
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
· PBT: Nie dotyczy.  
· vPvB: Nie dotyczy. 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
Charakterystyka chemiczna  
3.2 Mieszaniny 
· Opis: Mieszanina poniższych substancji z dodatkami niesklasyfikowanymi jako niebezpieczne. 
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· Składniki niebezpieczne:  

Nr CAS: 1313-59-3  tlenek sodu 
- Water-react. 3, H261 
- Skin Corr. 1B, H314  

1-5%  

Nr CAS: 1305-78-8 
Nr WE: 215-138-9 

tlenek wapnia 
- Eye Dam. 1, H318 
- Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335  

1-5%  

Nr CAS: 26761-40-0 
Nr WE: 247-977-1 

Ftalan diizodecylu  
- Aquatic Chronic 4, H413 

0,1-1%  

Nr CAS: 34123-59-6 
Nr WE: 251-835-4 

izoproturon (PN); 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylo-
mocznik 
- Carc. 2, H351 
- Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, 
H410 (M=10)  

0,01-0,1%  

Nr CAS: 886-50-0 
Nr WE: 212-950-5 

Terbutryna 
- Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 
- Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317  

0,01-0,1%  

Nr CAS: 143-22-6 
Nr WE: 205-592-6 

2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol; eter 
monobutylowy glikolu trietylenowego; glikol 
butoksytrietylenowy; TEGBE 
- Eye Dam. 1, H318  

0,01-0,1%  

Nr CAS: 10605-21-7 
Nr WE: 234-232-0 

karbendazym (PN); benzoimidazol-2-ilokarbaminian 
metylu; benzoimidazol-2-ilokarbamian metylu 
- Muta. 1B, H340; Repr. 1B, H360FD 
- Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410  

0,01-0,1%  

Nr CAS: 55965-84-9 mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu 
[nr WE 220-239-6] (3:1)  
- Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, 
H331 
- Skin Corr. 1B, H314 
- Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 
- Skin Sens. 1, H317  

<0,01%  

Nr CAS: 2682-20-4  2-metylo-2H -izotiazol-3-on 
- Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311 
- Skin Corr. 1B, H314 
- Skin Sens. 1, H317 
- Eye Dam. 1, H318 - STOT SE 3, H335 (płuca) 
- Aquatic Acute 1, H400  

<60ppm  

 
· Dodatkowe informacje: 
Pełne brzmienie wymienionych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia podano w Sekcji 16. 
mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]  
i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Nr CAS: 55965-84-9  
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SC: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319:  
0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015 % 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 
· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy  
· W przypadku narażenia przez drogi oddechowe:  
Zapewnić dopływ świeżego powietrza i dla pewności wezwać lekarza.  
W przypadku utraty przytomności, ułożyć poszkodowanego do transportu w pozycji bocznej 
ustalonej.  
· W przypadku narażenia przez kontakt ze skórą:  
Niezwłocznie zmyć wodą z mydłem i dokładnie spłukać.  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież.  
· W przypadku narażenia przez kontakt z oczami:  
Przemywać otwarte oczy przez kilka minut pod bieżącą wodą. Następnie skonsultować się z 
lekarzem. 
· W przypadku narażenia przez przewód pokarmowy: Jeśli objawy utrzymują się, skonsultować się z 
lekarzem.  
 
· 4.2 Najważniejsze objawy oraz skutki narażenia, ostre i opóźnione  
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne.  
 
· 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym  
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne. 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru  
 
· 5.1 Środki gaśnicze  
· Odpowiednie środki gaśnicze: Stosować metody gaśnicze dostosowane do warunków otoczenia.  
 
· 5.2.Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne.  
 
· 5.3 Informacje dla straży pożarnej  
· Wyposażenie ochronne: Specjalne wyposażenie ochronne dla straży pożarnej. 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Szczegółowe informacje podano w Sekcji 2.  
 
· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub cieków wodnych.  
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W przypadku przedostania się produktu do cieków wodnych lub kanalizacji należy powiadomić 
odpowiednie władze.  
Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków, wód powierzchniowych lub gruntowych.  
 
· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia  
Absorbować materiałem wiążącym ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, środki wiążące kwasy, 
uniwersalne środki wiążące, trociny).  
Zanieczyszczony materiał usuwać jako odpady zgodnie z Sekcją 13.  
Zapewnić odpowiednią wentylację.  
 
· 6.4 Odniesienia do innych sekcji  
Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania podano w Sekcji 7.  
Informacje dotyczące indywidualnego wyposażenia ochronnego podano w Sekcji 8. 
Informacje dotyczące postępowania z odpadami podano w Sekcji 13. 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  
 
· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
Zapewnić dobrą wentylację/wyciąg w miejscu pracy.  
Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z pojemnikiem i jego otwieraniu.  
Unikać tworzenia się aerozoli.  
· Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Udostępnić wyposażenie 
ochronne układu oddechowego.  
 
· 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności  
· Magazynowanie:  
· Wymagania wobec pomieszczeń magazynowych i pojemników: Dodatkowe istotne informacje nie 
są dostępne.  
· Informacje dotyczące wspólnego magazynowania:  
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne. 
· Dodatkowe informacje dotyczące warunków magazynowania: Brak.  
 
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne. 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej  
 
· Dodatkowe wskazówki dotyczące projektowania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, 
patrz Sekcja 7.  
· 8.1. Parametry dotyczące kontroli 

· Składniki, dla których określono dopuszczalne wartości narażenia zawodowego:  

10605-21-7 karbendazym (PN); benzoimidazol-2-ilokarbaminian metylu; benzoimidazol-2-
ilokarbamian metylu) (10 mg/m 3%) 
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- MAK: (frakcja wdychalna): 10 mg/m3; Kategoria wartości szczytowej (peak limitation category):  
II (4); klasyfikacja ryzyka dla ciężarnych: B;  
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 5  

26761-40-0 Ftalan diizodecylu 
- MAK: Rakotwórczość, kategoria: 3B  

1309-48-4 tlenek magnezu 
- TLV: (frakcja wdychalna): 10mg/m3 (TWA); A4 (substancja nieklasyfikowana jako rakotwórcza dla 
człowieka)  
- MAK: (frakcja wdychalna): 4 mg/m3; grupa ryzyka dla kobiet w ciąży: C  
- MAK: (frakcja respirabilna) 1,5mg/m3; grupa ryzyka dla kobiet w ciąży: C  

1305-78-8 tlenek wapnia 
- TLV: 2mg/m3 (TWA).  
- MAK: (frakcja wdychalna): 1 mg/m3; Kategoria wartości szczytowej (peak limitation category): I(2); 
grupa ryzyka dla kobiet w ciąży: C  
- EU-OEL: 1mg/m3 (TWA); 4mg/m3 (STEL)  

 
TABELA OBOWIĄZUJĄCYCH WARTOŚCI NDS I METOD OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 

(POLSKA) 
Nazwa substancji 

chemicznej  
[Nr CAS] 

Najwyższe dopuszczalne stężenie 
w mg/m 3 

Liczba 
włókien  
w cm3 

Uwagi:  
Oznakowanie  
substancji 
notacją: 
"skóra" 

Normy 

NDS* NDSCH** NDSP*** 

Karbendazym - 1H-
benzimidazol-2-
ilokarbamian metylu 
[10605-21-7] 

10 - - -  metoda zalecana 
przez jednostki 
badawczo-
rozwojowe w 
dziedzinie 
medycyny pracy 

Tlenek magnezu - 
frakcja wdychalna 
[1309-48-4] 

10 - - -  PN-Z-04156-
02:1987(w)  
PN-Z-04206-
02:1989(w)  
PiMOŚP 2010, nr 
1(63) 

Tlenek wapnia 
1305-78-8 
a) frakcja wdychalna 
b) frakcja respirabilna 

 
 

2 
1 

 
 

6 
4 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 PN-Z-04157-
02:1986(w)  
PN-Z-04442:2013  
PiMOŚP 2012, z. 71 

*NDS = najwyższe dopuszczalne stężenie 
**NDSCh = najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
***NDSP = najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 

 
Dodatkowe informacje: Jako podstawę przyjęto wykazy obowiązujące w trakcie opracowywania 
karty charakterystyki.  
 
· 8.2 Kontrola narażenia  
· Indywidualne wyposażenie ochronne:  
· Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP):  
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Nie przechowywać razem z żywnością, napojami ani paszami dla zwierząt.  
Natychmiast zdjąć zabrudzoną i zanieczyszczoną odzież.  
Myć ręce przed przerwami oraz po zakończeniu pracy.  
Odzież ochronną przechowywać osobno.  
· Ochrona dróg oddechowych:  
W przypadku krótkotrwałego narażenia lub niskiego poziomu zanieczyszczeń stosować aparat 
oddechowy z filtrem. W przypadku intensywnego lub długotrwałego narażenia stosować 
indywidualne wyposażenie ochronne układu oddechowego.  
· Ochrona rąk: 

Rękawice ochronne 
Materiał rękawic musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu/substancji/mieszaniny.  
Ze względu na brak badań nie można podać zaleceń dotyczących materiału rękawic dla produktu/ 
preparatu/mieszaniny chemicznej.  
Dobór materiału rękawic z uwzględnieniem czasu przesiąkania, szybkości dyfuzji oraz degradacji.  
· Materiał rękawic:  
Dobór odpowiednich rękawic ochronnych nie zależy jedynie od materiału, ale również od innych 
wskazań jakościowych i różni się w zależności od producenta. Ponieważ produkt jest mieszaniną 
złożoną z kilku substancji, nie można z wyprzedzeniem oszacować wytrzymałości materiału rękawic i 
dlatego wymagane jest sprawdzenie przed zastosowaniem. 
· Czas przesiąkania materiału rękawic:  
Dokładny czas przebicia (którego należy przestrzegać) wyznacza producent rękawic ochronnych.  
· Ochrona oczu: 

Szczelnie przylegające gogle ochronne 
· Ochrona ciała: Patrz Sekcja 2. 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  
 
· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
· Informacje ogólne 
· Wygląd: 
Stan skupienia: Ciekły 
Barwa:  EGG SHELF Matte Silk 
· Zapach:  Charakterystyczny 
· Próg zapachu:  Nie oznaczono 
· Wartość pH w 20°C: 11 
· Zmiana stanu skupienia:  
Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie określono  
Początkowa temperatura wrzenia 
i zakres temperatur wrzenia: 100 °C 
· Temperatura zapłonu:  Nie dotyczy 
· Palność (ciało stałe, gaz):  Nie dotyczy 
· Temperatura rozkładu:  Nie oznaczono 
· Właściwości wybuchowe:  Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem 
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· Granice wybuchowości:  
Dolna:  Nie oznaczono  
Górna:  Nie oznaczono 
· Prężność par:  Nie oznaczono 
· Gęstość w 20 °C: 0,3-0,4 g/cm³  
· Gęstość względna:  Nie oznaczono  
· Gęstość par:  Nie oznaczono  
· Szybkość parowania:  Nie oznaczono 
· Rozpuszczalność / mieszalność z wodą: Rozpuszcza się 
· Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:  Nie oznaczono 
· Lepkość:  
Dynamiczna:  Nie oznaczono  
Kinematyczna:  Nie oznaczono 
Zawartość substancji stałych:  78-82 % 
· 9.2 Inne informacje 
Okres trwałości: 12 miesięcy w temp. 20-25 °C 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność  

 
· 10.1 Reaktywność 
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne.  
 
· 10.2 Stabilność chemiczna  
· Rozkład termiczny/warunki, których należy unikać:  
Jeśli produkt jest stosowany zgodnie z wymaganiami, rozkład nie występuje.  
 
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Żadne niebezpieczne reakcje nie są znane.  
 
· 10.4 Warunki, których należy unikać 
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne.  
 
· 10.5 Materiały niezgodne 
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne. 
 
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  
 
· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
· Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

· Wartości LD/LC50 istotne dla klasyfikacji:  

Szacowana toksyczność ostra (ATE)  
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Droga pokarmowa LD50 203,05 mg/kg (szczur)  
Po naniesieniu na skórę LD50 544,872 mg/kg (królik)  
Wdychanie LC50/4 godz. 1,923 mg/l  

 
· Pierwotne działanie drażniące:  
· Działanie żrące/drażniące na skórę  
Działa drażniąco na skórę.  
· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
· Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  
Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne oraz szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)  
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
Zawiera karbendazym (ISO) skalsyfikowany jako H340 Muta. 1B . 
Zawiera fenol skalsyfikowany jako H341 Muta. 2. 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszanin nie zostały spełnione.  
· Działanie rakotwórcze  
Zawiera izoproturon sklasyfikowany jako H351 Carc. 2.  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszanin nie zostały spełnione.  
· Szkodliwe działanie na rozrodczość  
Zawiera karbendazym (ISO) skalsyfikowany jako H360FD Repr. 1B.  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji dla mieszanin nie zostały spełnione.  
· Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie jednorazowe 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
· Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie powtarzane 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
· Zagrożenie spowodowane aspiracją 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  
 
· 12.1 Toksyczność 
 
· Toksyczność dla środowiska wodnego:  
34123-59-6 izoproturon 
ZAGROŻENIE PRZEWLEKŁE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO 1 mg/l (ryby) (NOEC ryby - Pstrąg 
tęczowy (Oncorhynchus mykiss) 21)  
10605-21-7 karbendazym (ISO) 
ZAGROŻENIE PRZEWLEKŁE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO 0,01 mg/l (ryby) (NOEC ryby 79 dni)  
886-50-0 terbutryna 
ZAGROŻENIE PRZEWLEKŁE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO 0,01 mg/l (ryby) (NOEC ryby - Pstrąg 
tęczowy (Oncorhynchus mykiss) 21)  
55965-84-9 mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-
metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)  
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ZAGROŻENIE PRZEWLEKŁE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO 0,5 mg/l (ryby) (NOEC ryby - Danio 
pręgowany (Danio rerio) 96 godz.)  
10605-21-7 karbendazym (ISO) 
TOKSYCZNOŚĆ OSTRA DLA ŚRODOWISKA WODNEGO 0,83 mg/l (ryby) (96 godz.)  
34123-59-6 izoproturon 
TOKSYCZNOŚĆ OSTRA DLA ŚRODOWISKA WODNEGO 38-67 (ryby) (M=10 Danio pręgowany 
(Danio rerio) 96 godz.)  
886-50-0 terbutryna 
TOKSYCZNOŚĆ OSTRA DLA ŚRODOWISKA WODNEGO 1,1 mg/l (ryby) (96 godz.)  
55965-84-9 mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-
metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)  
TOKSYCZNOŚĆ OSTRA DLA ŚRODOWISKA WODNEGO 0,58 mg/l (ryby) (ryba - Danio 
pręgowany (Danio rerio) 96 godz.)  
 
· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne.  
 
· 12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne.  
 
· 12.4 Mobilność w glebie 
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne.  
· Skutki ekotoksyczne:  
· Uwaga: Szkodliwy dla ryb.  
· Dodatkowe informacje ekologiczne:  
· Uwagi ogólne:  
Klasa zagrożenia dla wody 2 (przepisy niemieckie) (Klasyfikacja własna): szkodliwy dla wody  
Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, cieków wodnych lub kanalizacji.  
Stanowi zagrożenie dla wody pitnej, nawet jeżeli do gleby przenikną małe ilości produktu.  
Działa szkodliwie na organizmy wodne.  
 
· 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
· PBT: Nie dotyczy.  
· vPvB: Nie dotyczy.  
 
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Dodatkowe istotne informacje nie są dostępne. 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  
 
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów  
· Zalecenia: Nie należy usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuścić do 
przedostania się produktu do kanalizacji. 
· Nieoczyszczone opakowania:  
· Zalecenia: Usuwać zgodnie z przepisami urzędowymi. 
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  
 
· 14.1 Numer UN (numer ONZ) 
· ADR, ADN, IMDG, IATA Brak 
 
· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
· ADR, ADN, IMDG, IATA Brak 
 
· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
· ADR, ADN, IMDG, IATA 
· Klasa Brak 
 
· 14.4. Grupa pakowania 
· ADR, IMDG, IATA Brak 
 
· 14.5 Zagrożenia dla środowiska  Nie dotyczy 
 
· 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie dotyczy 
 
· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji 
MARPOL i kodeksem IBC Nie dotyczy 
· "Przepisy modelowe" ONZ: Brak 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  
 
· 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny  
 
· Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008  
Produkt został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem CLP.  
 
Przepisy krajowe (wraz z późniejszymi zmianami) – Polska: 
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z 

późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018 z późniejszymi zmianami)  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 

1923 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 

888) 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 z późn. 
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zm.) 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 z późn. 

zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2141) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 

czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 
(Dz.U. 2012 poz. 890) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 
2014 poz. 1546) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445 z późn. zm). 

- Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do 
Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2018 poz. 136) 

 
Przepisy wspólnotowe: 
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45 WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady(EWG) nr 739/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE,  

- Rozporządzenie (UE) nr 453/2010 Komisji z dnia 20 maja 2010 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. UE L nr L 132 z 29 maja 2015 r.) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH).  

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 



                       Karta Charakterystyki 
[Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), 
Załącznik II, zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 – 
Europa] 

Data wydruku: 21.01.2019  Data aktualizacji: 21.01.2019 

 
Nazwa handlowa: Megatherm v.2 
 

i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L nr 353 z 31 grudnia 2008 r. z 
późn. zm.) 

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L nr 235 z 5 września 2009 r.) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-
technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L nr 83 z 30 marca 2010 r.) 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z późn. zm. 
- Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie 

substancji zubożających warstwę ozonową. 
- Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące 

trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG; 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące 

wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 

 
· Piktogramy określające rodzaj zagrożenia GHS05, GHS07  
· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo  
· Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:  
tlenek sodu  
mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-
izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) 
tlenek wapnia  
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  
H315 Działa drażniąco na skórę.  
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
· Zwroty wskazujące środki ostrożności  
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
P264 Dokładnie umyć się po użyciu.  
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.  
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.  
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.  
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.  
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.  
P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).  
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.  
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza.  
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowym / 
międzynarodowymi.  
· Dyrektywa 2012/18/WE  
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I Nie wymieniono żadnego ze składników.  
ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 52b 
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Rozporządzenie (UE) Nr 649/2012:  
10605-21-7 karbendazym (ISO) Załącznik I część 1 
· Przepisy krajowe  
Klasa zagrożenia dla wody (WGK): I 
Udział w % 33,0 0,6 
 
· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 
 

SEKCJA 16: Inne informacje  
 
Niniejsze dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Niemniej jednak nie stanowią one 
gwarancji jakichkolwiek określonych właściwości produktu ani nie ustanawiają prawomocnych 
stosunków kontraktowych.  
 
· Odnośne zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  
H226 Łatwopalna ciecz i pary.  
H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.  
H301 Działa toksycznie po połknięciu.  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.  
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.  
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.  
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  
H315 Działa drażniąco na skórę.  
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
H330 Działa toksycznie w następstwie wdychania. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H340 Może powodować wady genetyczne. 
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. 
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. 
H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.  
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 
 
· Skróty i akronimy: 
ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych 
IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
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GHS: Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów 
EINECS: Europejski wykaz istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym 
ELINCS: Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych 
CAS: Baza danych związków chemicznych (oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego) 
VOC: Lotne związki organiczne - LZO (USA, UE) 
LC50: Stężenie śmiertelne, 50 procent 
LD50: Dawka śmiertelna, 50 procent 
PBT: Substancja trwała (P), wykazująca zdolność do bioakumulacji (B) i toksyczna (T) 
vPvB: substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
Flam. Liq. 3: Ciecze łatwopalne, kategoria 3 
Water-react. 3: Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne, 
kategoria 3 
Acute Tox. 3: Toksyczność ostra, kategoria 3 
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra, kategoria 4 
Skin Corr. 1B: Działanie żrące/ działanie drażniące na skórę, kategoria 1B 
Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 
Resp. Sens. 1: Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 
Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 
Skin Sens. 1A: Działanie uczulające na skórę, kategoria 1A 
Muta. 1B: Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B 
Muta. 2: Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 2 
Carc. 2: Działanie rakotwórcze, kategoria 2 
Repr. 1B: Szkodliwe działanie na rozrodczość, kategoria 1B 
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 3 
STOT RE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategoria 2 
Aquatic Acute 1: Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1 
Aquatic Chronic 1: Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 
Aquatic Chronic 3: Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3  
Aquatic Chronic 4: Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 4 
 
 
 

Kartę przygotowano na podstawie tłumaczenia karty charakterystyki w języku angielskim. 


