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Aktualizacja: 28.08.2019

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja przedsi ębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Kod produktu: KF01974

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie produktu: Aerosol-Cleaning agent

The product is intended for private use. 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel.: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Sekcja 2: Identyfikacja zagro żeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; STOT SE 3: H336; Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Działania niepo żądane: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie 

senności lub zawroty głowy. 

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania:  

Rodzaj zagrozenia: H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.

H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Piktogramy: GHS02: Płomień

GHS07: Wykrzyknik

Hasła ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

[c.d.]

Środek czyszczący w aerozolu

Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego.

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

  Działania niepożądane:

Podrażnienie oczu 2: H319; Aerozol łatwopalny 1: H222; WYBIÓRCZA

ORGANOTOKSYCZNOŚĆ SE 3: H336; Podrażnienie skóry 2: H315 -: H229

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco

 na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
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Środki ostrozno ści: P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub 

etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie 

temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

2.3. Inne zagro żenia

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT/vPvB).

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne:

PROPAN-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL Klasyfikacja (CLP) Procento

wa

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

60-65%

BUTANE

203-448-7 106-97-8 Substancja z określoną na 

poziomie Wspólnoty wartością 

najwyższego dopuszczalnego 

stężenia w środowisku pracy.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 20-25%

PROPANE

200-827-9 74-98-6 Substancja z określoną na 

poziomie Wspólnoty wartością 

najwyższego dopuszczalnego 

stężenia w środowisku pracy.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-

12.5%

ORTHOPHOSPHORIC ACID

231-633-2 7664-38-2   - Skin Corr. 1B: H314 <2.5%

Zawiera: >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt ze skór ą Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Take off contaminated clothing and 

wash it before reuse. In case of skin irritation, seek medical treatment. 

Zanieczyszczenie oka After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. [c.d.]

Ciecz łatwopalna 2: H225; Podrażnienie
oczu 2: H319; Wybiórcza
organotoksyczność SE 3: H336

  palny gaz 1: H220;sprężony gaz: H280

palny gaz 1: H220;sprężony gaz: H280

KWAS ORTOFOSFOROWY

Uszkodzenie skóry 1B: H314

 >= 30% węglowodorów alifatycznych, <5% fosforanów.

Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać 

przed ponownym użyciem. W przypadku podrażnienia skóry wezwać lekarza.

Po kontakcie z oczami płukać wodą z otwartymi powiekami przez wystarczająco długi czas,

a następnie natychmiast skontaktować się z okulistą.

Łatwopalny gaz 1: H220;sprężony gaz:
H280

Łatwopalny gaz 1: H220;sprężony gaz:
H280
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Spożycie: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. If accidentally swallowed rinse the mouth 

with plenty of water (only if the person is conscious) and obtain immediate medical 

attention. 

Wdychanie: Przenieść na świeże powietrze w przypadku wdychania oparów. 

4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia

Kontakt ze skór ą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Causes serious eye irritation. 

Wdychanie: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Działanie opó źnione: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego post ępowania z poszkodowanym

Postęp. natychmiast./szczególne: Treat symptomatically. 

Sekcja 5: Post ępowanie w przypadku po żaru

5.1. Środki ga śnicze

Środki ga śnicze: Do gaszenia ognia w sąsiedztwie należy zastosować odpowiednie środki gaśnicze. 

Dwutlenek węgla. Proszek gaśniczy. Water spray jet Foam Unsuitable axtinguishing 

media: Full water jet 

5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą

Zagro ż. w przyp. nara ż.: Produkt skrajnie łatwopalny. Tworzy wybuchową mieszaninę z powietrzem. 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej

Informacje dla stra ży po żarnej: Zastosować niezależny aparat oddechowy. W celu zapobieżenia zetknięciu ze skórą i 

dostaniem do oczu należy nosić odzież ochronną. 

Sekcja 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Śr. ostro żn. wzgledem ludzi: Wyeliminować wszelkie źródła ognia. Ensure adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska

Śr. ostro żn. wzgl. środ.: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Danger of 

explosion. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania ska żenia

Procedury usuwania: Zaabsorbować za pomocą suchej ziemi lub piasku. Przenieść do zamykanego, 

opisanego pojemnika awaryjnego w celu likwidacji odpowiednią metodą. 

[c.d.]

Obserwować ryzyko aspiracji, jeśli wystąpią wymioty. W razie przypadkowego

połknięcia wypłukać usta dużą ilością wody (tylko jeśli osoba jest przytomna)

i natychmiast uzyskać pomoc medyczną.

Powoduje poważne podrażnienie oczu.

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Wybiórcza organotoksyczność - pojedyncze narażenie

Może powodować senność lub zawroty głowy. (propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol)

Leczyć objawowo.

Do gaszenia ognia w sąsiedztwie należy zastosować odpowiednie środki gaśnicze.

Dwutlenek węgla. Proszek gaśniczy. Strumień wody Piana Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Pełny strumień wody

Wyeliminować wszelkie źródła ognia. Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu ze skórnym okiem i ubraniem. 

Nosić osobiste wyposażenie ochronne

Nie dopuścić do niekontrolowanego uwolnienia produktu do środowiska.

Niebezpieczeństwo wybuchu.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 8 karty bezpieczeństwa. Patrz punkt 13 karty bezpieczeństwa. Safe handling: 

see section 7 

Sekcja 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie

7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania

Wymagania przy manipul.: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Use only in well-ventilated areas. Do not breathe 

gas/fumes/spray. Advice on protection against fire and explosion

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Kee p away from sources of ignition. 

Take precautionary measures against static discharges. Vapours can form explosive 

mixtures with air. Further information on handling

Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym info rmacje dotycz ące wszelkich wzajemnych niezgodno ści

Warunki magazynowania: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywać pojemnik 

szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ognia. No smoking. Advice on 

storage compatibility

Do not store together with: Oxidising agent. Pyrophonic or self-heating substances. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe

Zastosowanie ko ńcowe: Aerosol 

Sekcja 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ące kontroli

Składniki niebezpieczne:

PROPAN-2-OL

Pył wdychanyDopuszcz. st ęż. w miejsc. zamiesz.

 TWA 8 godz STEL 15 min TWA 8 godz STEL 15 min

PL 900 mg/m3 1200 mg/m3   -   -

BUTANE

PL 1900 mg/m3 3000 mg/m3   -   -

PROPANE

PL 1800 mg/m3   -   -   -

[c.d.]

Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7

Porady dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po zużyciu. Używaj tylko w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach. Nie wdychać gazu / dymu / rozpylonej cieczy. Wskazówki dotyczące ochrony 

przed pożarem i wybuchem. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub żarzącym się materiałem. 

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur  przekraczających

50 ° C / 122 ° F. Trzymać z dala od źródeł ognia. Podejmij środki ostrożności przeciw 

wyładowaniom elektrostatycznym. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Dalsze informacje na temat obsługi. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia z ryzykiem pęknięcia.

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu Przechowywać pojemnik

szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ognia. Zakaz palenia.

Wskazówki dotyczące kompatybilności przechowywania

Nie przechowywać razem z: Utleniaczem. Substancje pirofoniczne lub samonagrzewające się.

Aerozol
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ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

PL 1 mg/m3 2 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Brak danych.

8.2. Kontrola nara żenia

Środki techniczne: Zapewnić odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. Do not breathe aerosol 

Ochrona dróg oddechowych: Na wypadek zagrożenia powinien być dostępny samodzielny aparat oddechowy. 

Suitable respiratory protection apparatus:

Combination filtering device (EN 14387) A-P2 

Ochrona r ąk: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 

Ochrona oczu: Okulary ochronne. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN EN 166 

Ochrona skóry: Wear anti-static footwear and clothing. 

Sekcja 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych

Stan: Aerozol 

Kolor: Bezbarwny 

Zapach: like: Alcohol 

Szybko ść parowania: not determined 

Utlenianie: Nieutleniąjący (zgodnie z kryteriami UE) 

Rozpuszczalno ść w wodzie: Mieszający się 

Lepko ść: Nie dotyczy. 

Temp. wrzenia/zakres°C: <-20 Temp. topnienia/zakres°C: Nie dotyczy.

Dolna granica palno ści, %: Nie dotyczy. górny: Nie dotyczy.

Temperatura zapłonu °C: <-20 Wsp.podz.:n-oktanol/woda: Nie dotyczy.

Samozapłon °C: Nie dotyczy. Ciśnienie par: not determined

Gęsto ść wzgl ędna: 0.687 g/cm3 pH: Nie dotyczy.

9.2. Inne informacje

Inne informacje: Brak danych.

Sekcja 10: Stabilno ść i reaktywno ść

[c.d.]

KWAS ORTOFOSFOROWY ..100%

 Nie wdychać aerozolu.

Odpowiedni aparat ochrony dróg oddechowych:

Kombinowane urządzenie filtrujące (EN 14387) A-P2

Podczas obchodzenia się z substancjami chemicznymi należy nosić rękawice ochronne z 

oznakowaniem CE zawierającym cztery cyfry kontrolne. Jakość rękawic ochronnych odpornych

 na chemikalia należy wybrać w zależności od stężenia w danym miejscu pracy i ilości 

substancji niebezpiecznych. Odpowiedni materail: (czas penetracji (maksymalny okres noszenia):> = 8h):

Kauczuk butylowy (0,5 mm)

FKM (fluororubber) (0,4 mm)

Rękawice z gumy. DIN EN 374

Okulary ochronne. Odpowiednia ochrona oczu: Okulary z boczną ochroną DIN EN 166

Nosić obuwie i odzież antystatyczną.

jak: alkohol

Niezdeterminowany

Niezdeterminowany
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10.1. Reaktywno ść

Reaktywno ść: Extremely flammable aerosol. 

10.2. Stabilno ść chemiczna

Stabilno ść chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach. 

10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne: No known hazardous reactions. 

10.4. Warunki, których nale ży unika ć

Należy unika ć: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

10.5. Materiały niezgodne

Unika ć następ. materiał.: Brak danych. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezp. prod. rozkładu: No dangerous decompsition products known. 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych

Składniki niebezpieczne:

PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

ORL RAT LD50 1530 mg/kg

Istotne zagro żenia zwi ązane z substancj ą:

Zagrożenie Droga kontaktu Podstawa

Działanie żrące/drażniące na skórę DRM Substancja niebezpieczna: oszacowano

Poważne uszkodzenie 

oczu/działanie drażniące na oczy

OPT Substancja niebezpieczna: oszacowano

Działanie toksyczne na narządy 

docelowe - narażenie jednorazowe

  - Substancja niebezpieczna: oszacowano

Objawy / drogi kontaktu

Kontakt ze skór ą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka Causes serious eye irritation. 

Wdychanie: Based on available data, the classification criteria are not met. 

[c.d.]

 Skrajnie łatwopalny aerozol.

Brak znanych niebezpiecznych reakcji.

Trzymać z dala od źródeł ciepła (np. Gorących powierzchni), iskier i otwartego ognia. 

Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu.

KWAS ORTOFOSFOROWY ..100%

Powoduje poważne podrażnienie oczu.

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
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Działanie opó źnione: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

Inne informacje: The mixture is classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008 

(CLP). 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno ść

Ekotoksyczno ść Brak danych.

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu

Trwało ść i zdolno ść degradacji: The product has not been tested. 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji

Zdolno ść bioakumulacji: The product has not been tested. 

12.4. Mobilno ść w glebie

Ruchliwo ść: The product has not been tested. 

12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT/vPvB).

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne niekorzystne działania: Further information:

Avoid release to the environment. 

Sekcja 13: Post ępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Operacje likwidacji (usuwania) Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. 

Numer kodowy odpadu: 160504

Likwidacja opakowania: Completely emptied packages can be recycled. 

Uwaga: Zwraca się uwagę użytkowników na możliwość istnienia regionalnych lub krajowych 

przepisów dotyczących likwidacji odpadów. 

Sekcja 14: Informacje dotycz ące transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nr UN: UN 1950

[c.d.]

Wybiórcza organotoksyczność - pojedyncze narażenie

Może powodować senność lub zawroty głowy. (propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol)

Mieszanina została sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1272/2008 (CLP).

Produkt nie został przetestowany.

Produkt nie został przetestowany.

Produkt nie został przetestowany.

Dalsza informacja:

Unikaj uwolnienia do środowiska.

Wskazówki dotyczące usuwania

Nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych lub kanalizacji.

Usuwać odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. ODPADY NIEUJĘTE GDZIE

INDZIEJ W WYKAZIE; gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia; gazy w pojemnikach

ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne.

Całkowicie opróżnione opakowania można poddać recyklingowi.
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14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nazwa dla przesyłki AEROSOLS

14.3. Klasa(-y) zagro żenia w transporcie

Klasa transportu: 2

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagro żenia dla środowiska

Niebezpieczna dla środowiska: Brak Subst. zanieczyszczaj ąca morze: Brak

14.6. Szczególne środki ostro żności dla u żytkowników

Szczególne środki: Flammable gases 

Kat. transportowa: 2

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Transport luzem: not applicable 

Sekcja 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne

Szczególne przepisy: 2010/75/EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42/EC (VOC): 99,935 % (709,539 g/l) Information according to 2012/18/EU: E2 

Hazardous to the Aquatic Environment (SEVESO III):

Additional information: P3b Additional information:

To follow: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC

Aerosol directive (75/324/EEC). National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile

work protection guideline' (94/33/EC). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego

Ocena bezpiecze ństwa chem: Ocena bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie została 

przeprowadzona przez dostawcę. 

Sekcja 16: Inne informacje

Inne informacje

Inne informacje: zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną 

rozporządzeniem (UE) 2015/830

* oznacza fragment karty charakterystyki bezpieczeństwa, który uległ zmianie od ostatniej 

wersji.

Wyraż. dot. zagro żen z s.2 / 3: H220: Skrajnie łatwopalny gaz.

H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

[c.d.]

Ostrzeżenie: gazy łatwopalne

nie dotyczy

2010/75 / UE (LZO): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42 / WE (VOC): 99,935 % (709,539 g/l)

Informacje zgodnie z 2012/18 / UE: E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego

(SEVESO III): Informacje dodatkowe: P3b Informacje dodatkowe:

Następujące: 850/2004 / WE, 79/117 / EWG, 689/2008 / WE, 2008/47 / WE

Dyrektywa w sprawie aerozoli (75/324 / EWG).

Krajowe informacje prawne

Ograniczenia zatrudnienia: Przestrzegaj ograniczeń zatrudnienia młodocianych 

zgodnie z „wytycznymi dotyczącymi ochrony pracy nieletnich” (94/33 / WE).



KARTA CHARAKTERYSTYKI
WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Strona: 9

H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Oswiadcz. prawne: The information is based on present level of our knowledge. It does not, however, give 

assurances of product properties and establishes no contract legal rights. The receiver 

of our product is singulary responsible for adhering to existing laws and regulations. 

[ostatnia strona]

Informacje oparte są na obecnym poziomie naszej wiedzy. Nie daje to jednak 

gwarancji właściwości produktu i nie ustanawia żadnych praw umownych. 

Odbiorca naszego produktu jest wyjątkowo odpowiedzialny za przestrzeganie

obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.


