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1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja  przedsi ębiorstwa

· Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: PROBAU Montageschaum-Reiniger
· Numer artykułu: SDB-Nr.: 27528k
· Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Zastosowanie substancji / preparatu Środek czyszczący

· Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

· Komórka udzielaj ąca informacji:
Abteilung: Technische Beratung
Telefon: +49 (0)541 601-601
EMail: info@quick-mix.de

· Numer telefonu alarmowego:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,
Tel.: (0551) 19240

2 Identyfikacja zagro żeń

· Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

· Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw ą Rady 67/548/EWG lub dyrektyw ą 1999/45/WE

Xi; Produkt drażniący

R36:   Działa drażniąco na oczy.

F+; Produkt skrajnie łatwopalny

R12:   Produkt skrajnie łatwopalny.

R66-67:   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać
uczucie senności i zawroty głowy.

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

· Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008

Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy wskazuj ące rodzaj zagro żenia

GHS02 GHS07

· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

· Składniki okre ślające niebezpiecze ństwo do etykietowania:
Polyurethan-Reiniger

· Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro żenia
H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

· Zwroty wskazuj ące środki ostro żności
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej
swobodne oddychanie.

(ciąg dalszy na stronie 2)
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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.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
międzynarodowymi.

· Dane dodatkowe:
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

· Inne zagro żenia
· Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

3 Skład/informacja o składnikach

· Charakterystyka chemiczna: Substancje
· Nazwa wg nr CAS

- 
· Numer(y) identyfikacyjny(e) - 
· Opis: Preparat rozpuszczalnikowy z łatwopalnymi propelentami

                                                                                                                                                                                              · Składniki niebezpieczne:
67-64-1 aceton

 Xi R36;  F R11
R66-67

 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

40-45%

67-63-0 propan-2-ol
 Xi R36;  F R11

R67
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

25-30%

106-97-8 butan
 F+ R12
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280

30-35%

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

4 Środki pierwszej pomocy

· Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
· Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
· Po styczno ści ze skór ą:

Natychmiast wymienić ubranie nasączone produktem
Natychmiast zmyć wodą.

· Po styczno ści z okiem:
Przepłukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

· Po przełkni ęciu: Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
· Wskazówki dla lekarza:

Zapewnić dopływ dużej ilości świeżego powietrza.
W razie nieprzytomności ułożyć poszkodowaną osobę w stabilnej pozycji na boku.
Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło, w razie potrzeby wykonać sztuczne oddychanie. Przy utrzymywaniu się
dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

· Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania z

poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

5 Postępowanie w przypadku po żaru

· Środki ga śnicze
· Przydatne środki ga śnicze:

CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie
alkoholu.

· Środki ga śnicze nieprzydatne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa: Woda pełnym strumieniem
· Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Informacje dla stra ży po żarnej
· Specjalne wyposa żenie ochronne: Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.
· Inne dane

Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.
Zagrożone pojemniki chłodzić strumieniem rozpylonej wody.
Podgrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i niebezpieczeństwo rozerwania!

(ciąg dalszy na stronie 3)
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6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

· Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
Źródła zapłonu trzymać w bezpiecznej odległości.
Zadbać o wystarczające wietrzenie.
Unikać kontaktu ze skórą i z oczami.
Nie wdychać oparów
W przypadku połknięcia zasięgnąć porady lekarza oraz pokazać etykietę lub opakowanie

· Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska:

Nie pozwolić na przedostanie się do kanalizacji, wód gruntowych, wód powierzchniowych lub gleby.

· Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał
wiążący uniwersalny, trociny).
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.

· Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie

· Sposób obchodzenia si ę:
· Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania

Chronić przed gorącem i bezpośrednim naświetlaniem słonecznym.
Stosować tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.
Unikać kontaktu ze skórą i z oczami.

· Wskazówki dla ochrony przeciwpo żarowej i przeciwwybuchowej:

Źródła zapłonu trzymać z daleka - nie palić tytoniu.

Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę mogącą eksplodować.
Chronić przed gorącem.
Nie rozpylać w kierunku płomieni lub na żarzące przedmioty.

· Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich wzajemnych
niezgodno ści

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszcze ń składowych i zbiorników:

Przechowywać w chłodnym miejscu.
Przechowywać w dobrze przewietrzanym miejscu.
Unikać nagrzewania do temperatury powyżej 50 °C.

· Wskazówki odno śnie wspólnego składowania: Nie składować w styczności ze środkami utleniającymi.
· Dalsze wskazówki odno śnie warunków składowania:

Składować w dobrze zamkniętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

· Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

8 Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej

· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz ądzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

· Parametry dotycz ące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi warto ściami granicznymi zale żnymi od miejsca pracy: Nie dotyczy.
· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

· Kontrola nara żenia
· Osobiste wyposa żenie ochronne:
· Ogólne środki ochrony i higieny:

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Nie wdychać gazów/ par / aerozoli.
Unikać styczności z oczami i skórą.
Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.

· Ochrona dróg oddechowych: Przy niewystarczającej wentylacji ochrona dróg oddechowych.
(ciąg dalszy na stronie 4)
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· Ochrona r ąk:

Rękawice z gumy

· Materiał, z którego wykonane s ą rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się od
producenta do producenta.

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s ą rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

· Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamknięte

· Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna

9 Właściwo ści fizyczne i chemiczne

· Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygl ąd:

Forma: Aerozol
Kolor: Bezbarwny

· Zapach: Acetonowy

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie nadaje się do zastosowania ze względu na aerozol.

· Punkt zapłonu: Nie nadający się do zastosowania ze względu na aerozol.

· Temperatura palenia si ę: >230 °C

· Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.

· Niebezpiecze ństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale możl iwe jest powstawanie par/
mieszanek powietrza grożących wybuchem.

· Dolna: 1,5 Vol % (Aceton)
· Górna: 13 Vol % (Aceton)

· Ciśnienie pary w 20 °C: 2700 hPa

· Gęsto ść w 20 °C: 0,7 g/cm3

· Rozpuszczalno ść w/ mieszalno ść z
Woda: Częściowo mieszalny.

W pełni mieszalny.
rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
Woda: 0,0 %

· Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

10 Stabilno ść i reaktywno ść

· Reaktywno ść
· Stabilno ść chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których nale ży unika ć:

Unikać nagrzewania do temperatury powyżej 50 °C.
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

· Warunki, których nale ży unika ć Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Materiały niezgodne: Unikać kontaktu z utleniaczami, kwasami i ługami.
· Niebezpieczne produkty rozkładu: brak, przy prawidłowym wykorzystaniu i składowaniu
· Dalsze dane:

Produkt nie jest wybuchowy, możliwe jest jednam powstawanie wybuchowych mieszanek pary i powietrza.

11 Informacje toksykologiczne

· Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych
· Ostra toksyczno ść:
· Pierwotne działanie dra żniące: Działanie Gatunek Metoda:
· na skórze: Brak działania drażniącego.
· w oku: Możliwe działanie drażniące

(ciąg dalszy na stronie 5)
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· Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Po połknięciu silne skutki żrące w rejonie jamy ustnej i gardła oraz niebezpieczeństwo przedziurawienia przełyku i
żołądka.
Wdychanie wysokich stężeń oparów rozpuszczalników i gazów może mieć nieznaczne działanie narkotyzujące oraz
powoduje podrażnienie błon śluzowych i narządów oddechowych. Objawami mogą być bóle głowy, zawroty głowy,
zmęczenie, osłabienie mięśni oraz w ekstremalnych przypadkach utrata przytomności. Preparat działa silnie
odtłuszczająco na skórę i jest wchłaniany przez skórę. Preparat działa silnie drażniąco na oczy i może spowodować
nieodwracalne uszkodzenia.

12 Informacje ekologiczne

· Toksyczno ść
· Toksyczno ść wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Trwało ść i zdolno ść do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Zdolno ść do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Mobilno ść w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:

Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bądź do kanalizacji.

· Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
· Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

13 Postępowanie z odpadami

· Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z przepisami urzędowymi.

                                                                                                                                                                                              · Europejski Katalog Odpadów
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Niecałkowicie opróżnione puszki należy traktować jako odpady specjalne.

14 Informacje dotycz ące transportu

· Numer UN
· ADR 1950
· IMDG, IATA 1954
· Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR 1950 AEROZOLE
· IMDG, IATA COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Polyurethan-

Reiniger)
· Klasa(-y) zagro żenia w transporcie

· ADR

· Klasa 2   5 F gazy
· Nalepka 2.1

· IMDG, IATA

· Class 2 Gases.
· Label 2.1
· Grupa opakowa ń
· ADR II
· IMDG, IATA brak
· Zagro żenia dla środowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie
· Szczególne środki ostro żności dla u żytkowników Uwaga: gazy
· Numer EMS: F-D,S-U

(ciąg dalszy na stronie 6)
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· Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.

· ADR - 
· UN "Model Regulation": UN1950, AEROZOLE, 2.1, II

15 Informacje dotycz ące przepisów prawnych

· Ocena bezpiecze ństwa 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.

· Odno śne zwroty
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

R11 Produkt wysoce łatwopalny.
R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
R36 Działa drażniąco na oczy.
R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

· Wydział sporz ądzający wykaz danych: Abteilung F&E
· Skróty i akronimy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)


