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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsi ębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Ultra FG

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie substancji / preparatu Środek antyadhezyjny / smar.

1.3 Dane dotyczą ce dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca:
INGERSOLL RAND COMPANY
800B BEATY STREET
DAVIDSON
28036, NC
USA
Tel: +01-704-655-4000

1.4 Numer telefonu alarmowego: Medical Academy - Gdansk: +48 58 301 65 16.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008 brak

Piktogramy okre ślające rodzaj zagro żenia brak

Hasło ostrzegawcze brak

Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro żenia brak

Dane dodatkowe:
Zawiera N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

2.3 Inne zagro żenia

Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny
Składniki niebezpieczne:
94270-86-7 N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-1H-benzotriazole-1-methanamine

Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
0,1-<0,25%

Innych ni ż niebezpieczne składniki:
CAS: 68037-01-4
NLP: 500-183-1

Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated Dec-1-ene, oligomers,
hydrogenated (Polyalphaolefin).

50-100%

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

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne.

Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
(ciąg dalszy na stronie 2)
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Po styczno ści ze skór ą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.

Po styczno ści z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się
dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.

Po przełkni ęciu: Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

4.3 Wskazania dotyczą ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
post ępowania z poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru

5.1 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

5.2 Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

5.3 Informacje dla stra ży po żarnej

Specjalne wyposa żenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostro żności, sprzę t ochronny i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Źródła zapłonu trzymać w bezpiecznej odległości.
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

6.2 Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

6.3 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).

6.4 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.

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostro żności dotyczą ce bezpiecznego post ępowania
Chronić przed gorącem i bezpośrednim naświetlaniem słonecznym.
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Wskazówki dla ochrony przeciwpo żarowej i przeciwwybuchowej:
Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczą ce wszelkich
wzajemnych niezgodno ści

Wymagania w stosunku do pomieszcze ń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
(ciąg dalszy na stronie 3)
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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.

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

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczą ce kontroli

Składniki wraz z kontrolowanymi warto ściami granicznymi zale żnymi 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 nara żenia

Osobiste wyposa żenie ochronne:

Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona r ąk:

Rękawice ochronne

Wybrane rekawice ochronne musza spełniac specyfikacje dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN
374.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne (EN 166).

Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych

Ogólne dane

Wygląd:
Forma: Ciecz
Kolor: Bursztyn.

Zapach: Prawie bezwonny
Próg zapachu: Nieokreślone.

Warto ść pH: Nieokreślone.

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.

Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie jest określony.

Punkt zapłonu: 264 °C (ASTM D 92)

Łatwopalno ść (stała gazowa): Nie nadający się do zastosowania.

Temperatura palenia si ę: Nieokreślone.

Temperatura rozkładu: Nieokreślone.
(ciąg dalszy na stronie 4)
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Niebezpiecze ństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.

Granice niebezpiecze ństwa wybuchu:
Dolna: Nieokreślone.
Górna: Nieokreślone.

Właściwo ści podsycaj ące ogie ń Nieokreślone.

Ciśnienie pary: Nieokreślone.

Gęsto ść w 20 °C: 0,86 g/cm3

Gęsto ść względna Nieokreślone.

Gęsto ść par Nieokreślone.

Szybko ść parowania Nieokreślone.

Rozpuszczalno ść w/ mieszalno ść z
Woda: Nieokreślone.

Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.

Lepko ść:
Dynamiczna: Nieokreślone.
Kinetyczna: Nieokreślone.

9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść

10.1 Reaktywno ść Brak dostępnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilno ść chemiczna

Rozkład termiczny/ warunki których nale ży unika ć:
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3 Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.

10.4 Warunki, których nale ży unika ć
Nie narażać na działanie wysokich temperatur oraz na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

10.5 Materiały niezgodne: Unikać kontaktu z silnymi kwasami, silnymi zasadami, silnymi utleniaczami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenek węgla i dwutlenek węgla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczą ce skutków toksykologicznych

Toksyczno ść ostra

Pierwotne działanie dra żniące: Działanie Gatunek Metoda:
Działanie żrące/dra żniące na skór ę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie dra żniące na oczy
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulaj ące na drogi oddechowe lub skór ę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczo ść (CMR)
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Rakotwórczo ść W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Szkodliwe działanie na rozrodczo ść W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – nara żenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – nara żenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

(ciąg dalszy na stronie 5)
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Zagro żenie spowodowane aspiracj ą W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczno ść

Toksyczno ść wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

12.2 Trwało ść i zdolno ść do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych

12.3 Zdolno ść do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilno ść w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych

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.

12.5 Wyniki oceny wła ściwo ści 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

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie:
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczą ce 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) zagro żenia w transporcie

ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa brak

14.4 Grupa opakowaniowa
ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagro żenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczególne środki ostro żności dla
użytkowników Nie nadający się do zastosowania.

14.7 Transport luzem zgodnie z
załącznikiem II do konwencji MARPOL i
kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczą ce przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczą ce bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II.

(ciąg dalszy na stronie 6)
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Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁ ĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście

15.2 Ocena bezpiecze ństwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 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
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Skróty i akronimy:
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
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
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)
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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