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1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: 6000 Osmo Środek do usuwania farb i lakierów
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji /

preparatu Środek zmywający

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Komórka udzielająca informacji: Product safety department
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de

1.4 Numer telefonu alarmowego: Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch

* 2 Identyfikacja zagroŜeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą

Rady 67/548/EWG lub dyrektywą

1999/45/WE Nie dotyczy.
Szczególne wskazówki o

zagroŜeniu dla człowieka i

środowiska: Produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania
"Ogólnej wytycznej klasyfikowania preparatów w UE" w jej ostatnio waŜnej wersji.

System klasyfikacji: Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty Europejskiej, jednak jest
uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi firmowymi.

2.2 Elementy oznakowania

Oznaczenia według wytycznych

EWG: Mimo, Ŝe produkt nie wymaga oznaczenia doradzamy zachowanie ostroŜności.

Zestawy S: 2 Chronić przed dziećmi.
7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
13 Nie przechowywać razem z Ŝywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
16 Nie przechowywać w pobliŜu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
23 Nie wdychać rozpylacza
24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć

porady lekarza.
46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŜ opakowanie

lub etykietę.
51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

(ciąg dalszy na stronie 2)
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Szczególne oznaczenia

określonych preparatów: Karta charakterystyki dostępna na Ŝądanie uŜytkownika prowadzącego działalność
zawodową.

Dane dodatkowe: NaleŜy uwzględnić takie środki ostroŜności jak przy obchodzeniu się z chemikaliami.
2.3 Inne zagroŜenia

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

3 Skład/informacja o składnikach

3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny

Opis: Mieszanka z niŜej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.

Składniki niebezpieczne:

CAS: 64742-48-9
Numer WE: 918-481-9
Numer indeksu: 649-327-00-6
Reg.nr.: 01-2119457273-39

Węglowodorów alifatycznych, C10-C13
Xn R65
R66

Acute Tox. 3, H331; Asp. Tox. 1, H304

2,5-10%

CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4

docusate sodium
Xi R36/38

Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

≤ 2,5%

Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów / Oznakowanie dotyczące zawartości

węglowodory alifatyczne 5 - 15%

mydło, anionowe środki powierzchniowo czynne < 5%

Wskazówki dodatkowe: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagroŜeń znajduje się w rozdziale
16.

4 Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wskazówki ogólne: OdzieŜ zanieczyszczoną produktem naleŜy niezwłocznie usunąć.
Osoby poraŜone naleŜy wynieść na świeŜe powietrze.

Po wdychaniu: W przypadku utraty przytomności ułoŜenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Dostarczyć świeŜe powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepło. W przypadku
utrzymujących się dolegliwości skonsultować z lekarzem.

Po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
W przypadku trwałego podraŜnienia skóry zgłosić się do lekarza.

Po styczności z okiem: Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieŜącą wodą i zasięgnąć
porady lekarza.

(ciąg dalszy na stronie 3)
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Po przełknięciu: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŜ opakowanie lub
etykietę.

4.2 NajwaŜniejsze ostre i

opóźnione objawy oraz skutki

naraŜenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej

natychmiastowej pomocy

lekarskiej i szczególnego

postępowania z poszkodowanym Brak dostępnych dalszych istotnych danych

5 Postępowanie w przypadku poŜaru

5.1 Środki gaśnicze

Przydatne środki gaśnicze: CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy poŜar zwalczać strumieniem wody
lub pianą odporną na działanie alkoholu.

Środki gaśnicze nieprzydatne ze

względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem
5.2 Szczególne zagroŜenia

związane z substancją lub

mieszaniną Przy ogrzewaniu lub w wypadku poŜaru moŜliwe jest tworzenie się trujących gazów.
5.3 Informacje dla straŜy poŜarnej

Specjalne wyposaŜenie ochronne: ZałoŜyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.
Inne dane Pozostałości po poŜarze i skaŜona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki

ostroŜności, wyposaŜenie

ochronne i procedury w

sytuacjach awaryjnych Zadbać o wystarczające wietrzenie.
6.2 Środki ostroŜności w zakresie

ochrony środowiska: Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód
gruntowych.

6.3 Metody i materiały

zapobiegające rozprzestrzenianiu

się skaŜenia i słuŜące do

usuwania skaŜenia: Ciepła woda i środek myjący
Zebrać za pomocą materiału wiąŜącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał
wiąŜący kwasy, materiał wiąŜący uniwersalny).

6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposaŜenia ochronnego patrz rozdział 8.

(ciąg dalszy na stronie 4)
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Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

* 7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostroŜności dotyczące

bezpiecznego postępowania Zbiorniki zamknąć szczelnie.
Chronić przed gorącem i bezpośrednim naświetlaniem słonecznym.
Stosować tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
Unikać rozpylania.

Wskazówki dla ochrony

przeciwpoŜarowej i

przeciwwybuchowej: Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.

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

Składowanie:

Wymagania w stosunku do

pomieszczeń składowych i

zbiorników: Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.
Przechowywać w chłodnym miejscu.

Wskazówki odnośnie wspólnego

składowania: Nie składować wspólnie z alkaliami (ługami).
Nie składować wspólnie z materiałami oksydującymi i kwaśnymi.

Dalsze wskazówki odnośnie

warunków składowania: Chronić przed mrozem.
Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a)

końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

8 Kontrola naraŜenia/środki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazówki dla

wykonania urządzeń

technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Składniki wraz z kontrolowanymi

wartościami granicznymi

zaleŜnymi od miejsca pracy: Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne
musiałyby być kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.

Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

8.2 Kontrola naraŜenia

Osobiste wyposaŜenie ochronne:

Ogólne środki ochrony i higieny: Po pracy i przed przerwą zadbać o dokładne oczyszczenie skóry.
Nie nosić ścierek nasączonych produktem w kieszeniach spodni.

(ciąg dalszy na stronie 5)
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Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zaŜywać tabaki.
Trzymać z dala od środków spoŜywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzieŜ natychmiast zdjąć.
Nie wdychać gazów/ par / aerozoli.
Unikać styczności z oczami i skórą.

Ochrona dróg oddechowych: Filtr A/P2
Ochrona rąk: Rękawice ochronne

Przed kaŜdym uŜyciem sprawdzić, czy stan rękawic ochronnych odpowiada przepisom.
Zaleca się profilaktyczną ochronę skóry przez zastosowanie środków ochrony skóry.
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na
działanie produktu / substancji / preparatu.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia,
szybkości przenikania i degradacji.

Materiał, z którego wykonane są

rękawice Kauczuk butylowy
Czas penetracji dla materiału, z

którego wykonane są rękawice Od producenta rękawic naleŜy uzyskać informację na temat dokładnego czasu
przebicia i go przestrzegać.

Ochrona oczu: Okulary ochronne
Ochrona ciała: Robocza odzieŜ ochronna

* 9 Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Ogólne dane

Wygląd:

Forma: W postaci pasty

Kolor: Bezbarwny

Zapach: Owocowy

Wartość pH w 20°C: 8-9 (pH-Elektrode)

Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 200°C

Punkt zapłonu: 59°C (Pensky-Martens)

Temperatura palenia się: 190°C (Literatur)

Temperatura rozkładu: nieokreślone

Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.

Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

(ciąg dalszy na stronie 6)
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Granice niebezpieczeństwa wybuchu:

Dolna: 0,9 Vol %

Górna: 23,5 Vol %

Ciśnienie pary w 20°C: 0,1 hPa

Gęstość w 20°C: 1,05 g/cm3 (Pyknometer)

Rozpuszczalność w/ mieszalność z

Woda: W pełni mieszalny.

Lepkość:

Dynamiczna w 20°C: 4000-6000 mPas

9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

10 Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

10.2 Stabilność chemiczna

Rozkład termiczny/ warunki

których naleŜy unikać: Brak rozkładu przy uŜyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 MoŜliwość występowania

niebezpiecznych reakcji Reakcja z kwasami, alkaliami i utleniaczami.
10.4 Warunki, których naleŜy

unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10.6 Niebezpieczne produkty

rozkładu: Tlenek węgla i dwutlenek węgla
Tlenki azotu (NOx)

11 Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Ostra toksyczność:

Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:

64742-48-9 Węglowodorów alifatycznych, C10-C13

Ustne LD50 >2000 mg/kg (rat)

Skórne LD50 >2000 mg/kg (rat)

Wdechowe LC50 / 4h >5 mg/l (rat)

Pierwotne działanie draŜniące: Działanie Gatunek Metoda:

na skórze: DłuŜszy lub powtarzający się kontakt ze skórą moŜe wywołać zapalenie skóry w
wyniku działania odtłuszczającego rozpuszczalnika.

w oku: Działanie draŜniące.
(ciąg dalszy na stronie 7)
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Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
Dodatkowe wskazówki

toksykologiczne: Produkt nie musi być oznakowany na podstawie ogólnych wytycznych klasyfikacji
Wspólnoty Europejskiej dotyczących receptur, wersja ostatnia.
Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy
prawidłowym i zgodnym z przeznaczeniem uŜytkowaniu produktu nie powoduje on
Ŝadnych skutków szkodliwych dla zdrowia.

12 Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Toksyczność wodna:

64742-48-9 Węglowodorów alifatycznych, C10-C13

EC50 / 48h >1000 mg/l (daphnia)

IC50 / 72h >1000 mg/l (algae)

LC50 / 96h >1000 mg/l (fish)

12.2 Trwałość i zdolność do

rozkładu biodegradowalny
12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Dalsze wskazówki ekologiczne:

Wskazówki ogólne: Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym
preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w
dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt
są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na
ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta detergentów.
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy
dla wody
Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do
kanalizacji.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
12.6 Inne szkodliwe skutki

działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

13 Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenie: Nie moŜe podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do
przedostania się do kanalizacji.

(ciąg dalszy na stronie 8)
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Europejski Katalog Odpadów

08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

14 Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagroŜenia w transporcie

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa opakowań

ADR, IMDG, IATA brak

14.6 Szczególne środki ostroŜności dla uŜytkowników Nie nadający się do zastosowania.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do

konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.

15 Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.2 Ocena bezpieczeństwa

chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

* 16 Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Odnośne zwroty H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią.
H315 Działa draŜniąco na skórę.
H319 Działa draŜniąco na oczy.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

(ciąg dalszy na stronie 9)
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R36/38 Działa draŜniąco na oczy i skórę.
R65 Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku

połknięcia.
R66 Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Wydział sporządzający wykaz

danych: Abteilung Produktsicherheit
Partner dla kontaktów: Hr. Dr. Starp
* Dane zmienione w stosunku do

wersji poprzedniej   
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