
KARTA CHARAKTERYSTYKI

Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniające rozporządzenie (WE)  nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Superchłonny polimer 

Data sporządzenia: 07.04.2017r.                           Data aktualizacji: 07.04.2017r.
SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa produktu: SUPERCHŁONNY POLIMER UŻYTY DO  ETUI FRIO
Typ produktu: ciało stałe
Wzór chemiczny: (C3H3NaO2)n (masa cząsteczkowa: 94,04 g/mol)

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:                                    absorbent 
Zastosowania odradzane: nie określono

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.3.1 Producent Frio UK Ltd
Whiteleys, Little Treffgarne, Havefordwest SA62 5DY

1.3.2 Dystrybutor BNS-ART Gliwice 44-105, ul. Karnawałowa 14
1.4 Numer telefonu alarmowego

Straż pożarna – 998 (112 z telefonu komórkowego)
Informacja toksykologiczna w Polsce - 42 631 47 24

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1    Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja substancji wg:
- Rozp. 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2, H319

2.2     Elementy oznakowania

- Piktogram zagrożenia

- Hasło ostrzegawcze                                    UWAGA
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Działa drażniąco na oczy. 
- Zwroty wskazujące środki ostrożności W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka

minut.  Wyjąć  soczewki  kontaktowe,  jeżeli  są  i  można  je  łatwo  usunąć.  Nadal
płukać.

2.3     Inne zagrożenia

Substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako PBT lub vPvB.

Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H)  przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16

SEKCJA 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1 Substancje

Nazwa produktu / składnika sodu poliakrylan
Identyfikatory: CAS: 9003-04-7; WE: -; Indeks: -
Zawartość 100%
Klasyfikacja substancji wg:
- Rozp. 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2, H319

Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H)  przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt z okiem: Natychmiast  przepłukiwać  oczy  dużą  ilością  wody  przy  szeroko  odchylonej
powiece przez min 15 minut. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady
medycznej.
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Wdychanie: Wynieść  narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić  ciepło i  spokój.  Jeżeli
osoba  nie  oddycha,  oddycha  nieregularnie  lub  gdy  oddychanie  ustało,
wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podawać
tlen. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.
Zasięgnąć porady medycznej.

Spożycie: Wypłukać  usta  wodą.  Wynieść  narażoną osobę  na  świeże  powietrze.  Przerwać,
jeżeli  narażona osoba ma mdłości,  ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne.
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty
przytomności,  należy ułożyć  w pozycji bocznej ustalonej  i  natychmiast  wezwać
pomoc medyczną.

Kontakt ze skórą: Jeżeli  pojawią  się  jakiekolwiek  podrażniania  lub  inne  dolegliwości  zasięgnąć
porady  dermatologicznej.  Spłukać  skażoną  skórę  dużą  ilością  wody  i  zmyć
mydłem. Zdjąć skażoną odzież.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Kontakt z okiem: Działa drażniąco na oczy. 
Wdychanie: Niedostępne.
Spożycie: Niedostępne.
Kontakt ze skórą: Niedostępne.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczyć objawowo.
SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1 Środki gaśnicze

Środki gaśnicze odpowiednie dla lokalnych warunków i dla środowiska.

5.2    Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Nie dopuścić aby przedostała się do systemów wodnych, cieków oraz studzienek. Produkty rozkładu mogą zawierać tlenki węgla oraz
tlenki sodu.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Stosować niezależny aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem oraz pełną odzież ochronną. 
SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1    Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać  wdychania  pyłów.  Zapewnić  wystarczająca  wentylację.  Zapewnić  odpowiedni  sprzęt  ochrony  osobistej.  Zapoznać  się  z
informacjami w Sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie  dopuścić  do  przedostania  się  do  kanalizacji;  jeśli  to  możliwe,  zlikwidować  nieszczelność  (uszczelnić,  uszkodzone  opakowanie
umieścić w opakowaniu awaryjnym).

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków i wód; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu
z uwalniającą się substancją; rozsypaną substancję zebrać do zamykanego pojemnika, a zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w Sekcji 8. 
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w Sekcji 13.
SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI I ICH MAGAZYNOWANIE
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja).  Postępować zgodnie  z zasadami  dobrej  praktyki  przemysłowej  oraz ogólnymi
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z substancją;
unikać  wdychania  pyłów,  przestrzegać  zasad higieny  osobistej;  stosować  środki  ochrony  indywidualnej  (jak podano  w punkcie  8);
pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje  dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać  we  właściwie  oznakowanych,  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  chłodnym,  suchym,  dobrze  wentylowanym
pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną. Nie palić w pomieszczeniu magazynowym.

7.3 Szczególne zastosowania końcowe

Brak dostępnych danych.
SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1.    Wartości dopuszczalnych stężeń – NDS:
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 Brak dostępnych danych
8.2. Kontrola narażenia

Stosowane techniczne środki ochrony: Używać tylko z odpowiednią   wentylacją.  Zastosować osłony procesu, lokalną
wentylację wyciągową  lub inne zabezpieczenia,  aby ekspozycja pracownika  na
zanieczyszczenia  mieściła  się  poniżej  wszelkich  limitów  zalecanych  lub
obligatoryjnych.

Indywidualne środki ochrony: Należy właściwie dobrać odzież ochronna do miejsca pracy, zależnie od stężenia i
ilości  substancji  niebezpiecznych.  Odporność  odzieży ochronnej  na  chemikalia
powinna być stwierdzona przez odpowiedniego dostawcę.

Ochrona dróg oddechowych:  gdy tworzą się pyły - maski ochronne z filtropochłaniaczem P3 lub lepszym
Ochrona rąk:  niekonieczne
Ochrona oczu:  okulary ochronne lub osłona twarzy
Ochrona ciała:  niekonieczne
Zalecenia ogólne:  miejsca stosowania i przechowywania zaopatrzyć w aparat do płukania oczu

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  usuwające
opary,  filtry  lub  modyfikacje  konstrukcyjne  urządzeń  procesowych,  mające  na
celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. Nie wprowadzać
do kanalizacji

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd białe granulki 
Zapach bezwonny
Próg zapachu niedostępne
pH niedostępne
Temperatura krzepnięcia / topnienia niedostępne
Temperatura wrzenia / zakres temp. wrzenia niedostępne
Temperatura zapłonu niedostępne
Szybkość parowania niedostępne
Palność nie
Granice wybuchowości niedostępne
Prężność par niedostępne
Gęstość par względem powietrza niedostępne
Gęstość względna 0,8 g/cm3 w 20˚C
Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalna
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: niedostępne
Temperatura samozapłonu niedostępne
Temperatura rozkładu niedostępne
Lepkość niedostępne
Właściwości utleniające niedostępne
Właściwości wybuchowe niedostępne

9.2 Inne informacje

W kontakcie z wodą zmienia się w żel.
SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1    Reaktywność Produkt nie jest reaktywny. 
10.2    Stabilność chemiczna Produkt jest trwały w standardowych warunkach otoczenia.
10.3    Możliwość występowania niebezp. reakcji Niebezpieczne reakcje nie są znane.
10.4    Warunki, których należy unikać Wysokie temperatury, woda / wilgoć..

10.5    Materiały niezgodne Brak dostępnych danych
10.6    Niebezpieczne produkty rozkładu Podczas pożaru powstają niebezpieczne opary / dymy / aerozole / pyły.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Ostra toksyczność  - doustnie, szczur: LD50 > 40000 mg/kg

Działanie żrące / drażniące na skórę: Nie sklasyfikowany.
Poważne uszkodzeni oczu / działanie drażniące na oczy: Działa drażniąco na oczy.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie wywołuje reakcji alergicznych.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Nie sklasyfikowany.
Rakotwórczość: Nie sklasyfikowany.
Działanie szkodliwe na rozrodczość: Nie sklasyfikowany.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Nie stwierdzono.
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczność  - ryby: LC50 > 100 ppm/dm3/96h
12.2    Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych informacji.
12.3   Zdolność do bioakumulacji Substancja nie ulega bioakumulacji.
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12.4   Mobilność w glebie Brak dostępnych informacji.
12.5   Wyniki oceny własności PBT / vPvB Nie przeprowadzono oceny PBT / vPvB ponieważ nie jest wymagana / wykonana

ocena bezpieczeństwa chemicznego.
12.6    Inne szkodliwe skutki działania Nie dopuszczać do przedostania się do wód, ścieków i gleby. 
SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Spalić w piecu do spopielania chemikaliów wyposażonym w dopalacz i skruber, ale zachować nadzwyczajną ostrożność przy zapalaniu,
ponieważ  ten  materiał  jest  wysoce  łatwopalny.  Przekazać  zbędne  i  nie  nadające  się  do  regeneracji  roztwory  licencjonowanemu
przetwórcy odpadów.
SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1 Transport drogą lądową / kolejową (ADR/RID), morską (LMDG), powietrzną (IOAC), śródlądowymi drogami wodnymi (ADN)

Numer UN: -
Prawidłowa nazwa przewozowa: -
Klasa zagrożenia w transporcie: -
Grupa pakowania: -

14.2    Zagrożenia dla środowiska: nie

14.3    Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy

14.4    Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
niedostępne

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w
miejscu pracy czynników chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488). 
- Rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń  i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2016, poz. 952).
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (W)
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji mieszanin, w celu dostosowania ich do postępu naukowo –
technicznego (L197/10).
- Sprostowanie do rozporządzenia Komisji  (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH). (L 12/97)
-  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 stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (L
132/8)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniające , w celu dostosowania do postępu technicznego,
rozporządzenie (WE) nr 440/2008 ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). (L 81/1)
- Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku zawierające sprostowanie załącznika VI do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (L216/1)
- Ustawa z dnia 16 lipca 2013 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj: Dz. U. 2016, poz. 1834).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj: Dz.U. 2016, poz. 1863)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 roku dostosowujące do postępu naukowo – technicznego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz. U. 2016, poz. 1987).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 208).
-  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z dnia  20 kwietnia  2012 roku  w sprawie  oznakowania  opakowań substancji  niebezpiecznych  i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 450).
- Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w
odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR).
-  Rozporządzenie  Komisji  (UE)  nr  286/2011  z  dnia  10  marca  2011  roku  dostosowujące  do  postępu  naukowo  –  technicznego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji i
mieszanin
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. 2015, poz. 1203).
-  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).
-  Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  790/2009  z  dn.  10  sierpnia  2009  roku  dostosowujące  do  postępu  naukowo  –  technicznego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin (05.09.2009, L 253/1)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006.
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i  stosowanych  ograniczeń w zakresie  chemikaliów (REACH), utworzenia  Europejskiej  Agencji Chemikaliów,  zmieniające
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dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 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 Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
(Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2016r, poz. 672, 831, 903, 1250,
1427, 1933).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak dostępnych danych.
SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 
Aktualizacja – zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

     - brak
Wersja: 1

Pełny teks skróconych zwrotów H:

Eye Irrit. 2, H319 Działa drażniąco na oczy.

Informacje oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego
stosowania produktu.

Niniejsza karta stanowi własność Tarchem Sp. z o. o. z Tarnowskich Gór i charakteryzuje wyłącznie produkty oznakowane na etykiecie
znakiem i nazwą firmy.
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