
1.4Numer wersji11. kwietnia 2018Data aktualizacji

26. sierpnia 2008Data utworzenia

EASY PRINT Sn62Pb36Ag2

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowiązującym brzmieniu

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Pasta do lutowaniaZamierzone zastosowania mieszaniny

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane1.2.

mieszaninaSubstancja / mieszanina

EASY PRINT Sn62Pb36Ag2Identyfikator produktu1.1.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Pomorskie Centrum Toksykologii, Ul. Kartuska 4/6, 80 – 104 Gdańsk, tel.: (58) 682 19 39.
Ośrodek Informacji Toksykologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, ul. Kopernika 15, III, 31-501
Kraków, tel.: (12) 411 99 99.

 

Numer telefonu alarmowego1.4.

biuro@termopasty.plE-mail 

AG TermoPasty Grzegorz GąsowskiNazwa 

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki 

www.termopasty.plAdres www strony

biuro@termopasty.plE-mail

862741342Telefon

9661767714NIP

200133730Regon/IČ

Polska

Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218Adres

AG TermoPasty Grzegorz GąsowskiNazwa lub nazwa handlowa

Producent

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki1.3.

Nie wolno używać produktu w inny sposób niż te, które
zostały podane w sekcji 1.

Odradzane zastosowania mieszaniny

Skin Sens. 1, H317

Zaklasyfikowanie tej mieszaniny jako stwarzającej zagrożenie.

Klasyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny2.1.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Pełne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotów H podane jest w sekcji 16.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska

Uwaga

Hasło ostrzegawcze

Piktogram określający rodzaj zagrożenia

Elementy oznakowania2.2.

kalafonia

Substancji stwarzającej zagrożenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować reakcję alergiczną skóry.H317

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Unikać wdychania pyłu.P261

Stosować rękawice ochronne.P280

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

P333+P313
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1.4Numer wersji11. kwietnia 2018Data aktualizacji
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EASY PRINT Sn62Pb36Ag2

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowiązującym brzmieniu

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.P362+P364

Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić
dostawcy.

P501

Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.

Inne zagrożenia2.3.

Mieszanina zawiera następujące niebezpieczne substancje oraz substancje z określonymi najwyższymi
dopuszczalnymi stężeniami w atmosferze roboczej

Mieszanina poniższych substancji i domieszek.

Charakterystyka chemiczna

Mieszaniny3.2.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Uwaga.
Klasyfikacja zgodnie z

rozporządzeniem (WE) nr
1272/2008

Zawartoś
ć w %
masy

Nazwa substancji
Numery

identyfikacyjne

154-57CynaCAS: 7440-31-5
WE: 231-141-8

1, 332-40ołówCAS: 7439-92-1
WE: 231-100-4

Skin Sens. 1, H3173,3kalafoniaIndex: 650-015-00-7
CAS: 8050-09-7
WE: 232-475-7

1, 3Eye Irrit. 2, H3191,12-(2-butoksyetoksy) etanolIndex: 603-096-00-8
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6

2, 3Repr. 1B, H360Df0,291,2-bis(2-metoksyetoksy) etanIndex: 603-176-00-2
CAS: 112-49-2
WE: 203-977-3

1Aquatic Acute 1, H400, M=1
Aquatic Chronic 1, H410, M=1

0,1-
<0,25

srebroCAS: 7440-22-4
WE: 231-131-3

Uwagi

Substancja, dla której istnieją wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.1

Substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie - SVHC.2

Zastosowanie substancji ograniczone jest w załączniku XVII rozporządzenia REACH3

Pełne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotów H podane jest w sekcji 16.

Dbaj o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić
lekarza i udzielić mu informacji z niniejszej karty charakterystyki.

Opis środków pierwszej pomocy4.1.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Natychmiast przerwij narażenie, przenieś poszkodowanego na świeże powietrze.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH

Odłóż zabrudzoną odzież. Omyj dotknięte miejsce dużą ilością - o ile to możliwe - letniej wody. Jeżeli nie doszło do
poranienia skóry, można użyć mydła, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnij opiekę lekarza, jeżeli utrzymuje się
podrażnienie skóry.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ

Natychmiast wypłukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z użyciem siły); jeżeli poszkodowany nosi
soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. Wypłukuj co najmniej przez 10 minut.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU

Wypłukać usta czystą wodą. W razie dolegliwości zapewnić opiekę lekarską.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA
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EASY PRINT Sn62Pb36Ag2

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Podrażnienie, nudności.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA

Nie są przewidywane.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ

Nie są przewidywane.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia4.2.

Leczenie symptomatyczne.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym

4.3.

Użyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na całe ciało. Autonomiczny aparat oddechowy z
ubraniem chroniącym przed chemikaliami tylko w okolicznościach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski).
Nie pozwól, aby skażone środki gaśnicze przedostały się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Informacje dla straży pożarnej5.3.

W trakcie pożaru może dochodzić do powstania tlenku i dwutlenku węgla oraz innych toksycznych gazów. Wdychanie
niebezpiecznych produktów spalania (pirolizy) może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną5.2.

Woda – pełny strumień.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszek, woda - rozproszony strumień, mgiełka wodna.

Odpowiednie środki gaśnicze

Środki gaśnicze5.1.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Używaj roboczych środków ochrony osobistej. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie
dopuść do kontaktu z oczami i skórą.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych6.1.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu się do wód powierzchniowych lub gruntowych.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska6.2.

Zgromadzić produkt mechanicznie w odpowiedni sposób. Zebrany materiał utylizuj zgodnie z lokalnie obowiązującymi
przepisami.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia6.3.

Patrz sekcja 7., 8. i 13.

Odniesienia do innych sekcji6.4.

brak danych

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe7.3.

Przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze
wietrzonych miejscach.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych
niezgodności

7.2.

Zapobiegaj powstawaniu gazów i par w stężeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia dla atmosfery
roboczej. Nie dopuść do kontaktu z oczami i skórą. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce
pracy. Używaj roboczych środków ochrony osobistej zgodnie z sekcją 8. Przestrzegaj obowiązujących przepisów
prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania7.1.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Mieszanina zawiera substancje, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.

Parametry dotyczące kontroli8.1.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
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ŹródłoUwagaWartość
Czas
trwania
ekspozycji

TypNazwa substancji (składniki)

Unia Europejska

67,5 mg/m³8 godzinOEL

10 ppm8 godzinOEL

101,2 mg/m³
Krótkotermi
nowe

OEL

15 ppm
Krótkotermi
nowe

OEL

0,01 mg/m³8 godzinOEL

ŹródłoUwagaWartość
Czas
trwania
ekspozycji

TypNazwa substancji (składniki)

Polska

2 mg/m³NDS

Jako Pb, Związki
nieorganiczne

0,05 mg/m³NDS

67 mg/m³NDS

100 mg/m³NDSP

0,05 mg/m³NDS

DNEL

Cyna

Określenie wartościWpływWartośćDroga narażenia
Pracownicy /
konsumenci

Ostre reakcje systemowe133,3 mg/kg
bw/dzień

Po naniesieniuPracownicy

Długotrwałe skutki systemowe133,3 mg/kg
bw/dzień

Po naniesieniuPracownicy

Ostre reakcje systemowe11,75 mg/m³InhalacyjnaPracownicy

Długotrwałe skutki systemowe11,75 mg/m³InhalacyjnaPracownicy

Ostre reakcje systemowe80 mg/kg
bw/dzień

DoustnieKonsumenci

Długotrwałe skutki systemowe80 mg/kg
bw/dzień

DoustnieKonsumenci

Ostre reakcje systemowe80 mg/kg
bw/dzień

Po naniesieniuKonsumenci

Długotrwałe skutki systemowe80 mg/kg
bw/dzień

Po naniesieniuKonsumenci

Ostre reakcje systemowe3,476 mg/m³InhalacyjnaKonsumenci

Długotrwałe skutki systemowe3,476 mg/m³InhalacyjnaKonsumenci
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EASY PRINT Sn62Pb36Ag2
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie produktu. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją dokładnie
obmyć.

Ochrona skóry

Nie jest potrzebna.

Ochrona oczu lub twarzy

W trakcie pracy nie wolno jeść, pić lub palić. Po pracy i przed przerwą na jedzenie i wypoczynek należy dokładnie
umyć ręce wodą i mydłem.

Kontrola narażenia8.2.

Proszę przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony środowiska pracy, patrz punkt 6.2.

Kontrola narażenia środowiska

Brak danych.

Zagrożenie cieplne

Nie jest potrzebna.

Ochrona dróg oddechowych

brak danychpH

brak danychPróg zapachu

charakterystycznyZapach

szarybarwa

stałe przy 20°Cstan fizyczny

pastaWygląd

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych9.1.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

141 °Ctemperatura zapłonu

1,2 g/cm3 gęstość

Inne informacje9.2.

brak danychWłaściwości utleniające

brak danychWłaściwości wybuchowe

brak danychLepkość

brak danychTemperatura rozkładu

brak danychTemperatura samozapłonu

brak danychWspółczynnik podziału: n-oktanol/woda

brak danychrozpuszczalność w tłuszczach

brak danych nierozpuszczalnyRozpuszczalność w wodzie

Rozpuszczalność

brak danychGęstość względna

brak danychGęstość par

0,05 przy 20 °CPrężność par

brak danychgranica wybuchowości

brak danychgranica palności

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica
wybuchowości

brak danychPalność (ciała stałego, gazu)

nie znajduje zastosowaniaSzybkość parowania

brak danychTemperatura zapłonu

260 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

179 °CTemperatura topnienia/krzepnięcia

brak danych

Reaktywność10.1.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

Stabilność chemiczna10.2.
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Nie są znane.

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji10.3.

W przypadku zwykłego sposobu używania nie powstają. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru powstają
niebezpieczne produkty, np. tlenek węgla i dwutlenek węgla.

Niebezpieczne produkty rozkładu10.6.

Chroń przed mocnymi kwasami i zasadami, a także przed substancjami utleniającymi.

Materiały niezgodne10.5.

W przypadku zwykłego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozkładu. Chroń przed płomieniami,
iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.

Warunki, których należy unikać10.4.

Dla mieszaniny nie ma dostępnych żadnych danych toksykologicznych.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych11.1.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

PłećGatunek
Czas trwania
ekspozycji

WartośćParametrDroga narażenia

Cyna

Szczur (Rattus
norvegicus)

2000-≤5000 mg/kgLD₅₀Doustnie

Szczur (Rattus
norvegicus)

2000-≤5000 mg/kgLD₅₀Po naniesieniu

Szczur (Rattus
norvegicus)

>4,75 mg/lLC₅₀Inhalacyjna

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.
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Zagrożenie spowodowane aspiracją

Wdychanie par rozpuszczalników powyżej wartości przekraczających limity narażenia dla środowiska pracy może
doprowadzić do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zależności od wysokości stężenia oraz czasu narażenia.
W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Toksyczność12.1.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Toksyczność ostra

Dane dla mieszaniny nie są dostępne.

ŚrodowiskaGatunekCzas trwania ekspozycjiWartośćParametr

Cyna

Bezkręgowce
(Ceriodaphnia dubia)

1,303 mg/lCE₅₀

Trwałość i zdolność do rozkładu12.2.

Zdolność do bioakumulacji12.3.

Brak danych.

Mobilność w glebie12.4.

Brak danych.

Brak danych.

Inne szkodliwe skutki działania12.6.

Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB12.5.

Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Niebezpieczeństwo skażenia środowiska, postępuj zgodnie z Ustawą Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczącymi utylizacji odpadów. Postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi utylizacji odpadów. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamkniętych
naczyniach do zbierania odpadów i przekaż do utylizacji osobie upoważnionej do utylizowania odpadów
(wyspecjalizowanej firmie), która posiada uprawnienia do prowadzenia takiej działalności. Nie wylewaj
niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania
można energetycznie wykorzystać w spalarni odpadów lub gromadzić na składowisku o odpowiedniej klasyfikacji.
Idealnie wyczyszczone opakowania można przekazać do recyklingu.

Metody unieszkodliwiania odpadów13.1.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Rozporządzenie Rządu nr
383/2001 Dz. U., o szczegółach postępowania z odpadami, w brzmieniu obowiązującym. Rozporządzenie nr 93/2016
Dz.U., (katalog odpadów) w brzmieniu obowiązującym. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923).

Przepisy prawa dotyczące odpadów

Nie podlega przepisom ADR.

Numer UN (numer ONZ)14.1.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

brak danych

Prawidłowa nazwa przewozowa UN14.2.

brak danych

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie14.3.

brak danych

Grupa pakowania14.4.

brak danych

Zagrożenia dla środowiska14.5.

Strona 7/12 AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski



1.4Numer wersji11. kwietnia 2018Data aktualizacji

26. sierpnia 2008Data utworzenia

EASY PRINT Sn62Pb36Ag2

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowiązującym brzmieniu

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Odsyłacz w sekcjach 4 do 8.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników14.6.

brak danych

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC14.7.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 o rejestracji, ocenie,
dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o powołaniu Europejskiej Agencji Chemikaliów, o zmianie
dyrektywy 1999/45/WE i o unieważnieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporządzenia Komisji (WE) nr
1488/94, dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w
obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16. grudnia
2008 o klasyfikacji, oznaczaniu i pakowaniu substancji i mieszanek, o zmianie i unieważnieniu dyrektyw 67/548/EWG
i 1999/45/WE i o zmianie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w obowiązującym brzmieniu. Ustawa nr 350/2011
Dz.U., o substancjach chemicznych i mieszaninach chemicznych i o zmianie niektórych praw (ustawa chemiczna).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Dyrektywa
94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Rozporządzenie (WE) nr 694/2012 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/40/WE z dnia 3 kwietnia 2014 r.w sprawie produkcji, prezentowania i
sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz powiązanych wyrobów. Przepisy ADR Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz. 322 ) zastępującą dotychczas obowiązującą Ustawę z
dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r.
Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U.
nr , poz. 445). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne
lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. nr, poz. 601). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 2010 nr 27 poz. 140). Rozporządzenie Rządu nr 432/2003 Dz. U., które określa
warunki przyporządkowania prac do kategorii, wartości graniczne wskaźników biologicznych testów narażenia,
warunki pobierania materiału biologicznego na potrzeby przeprowadzania biologicznych testów narażenia oraz
wymogi zgłaszania prac z azbestem i czynnikami biologicznymi w brzmieniu obowiązującym. Ustawa z dnia 28
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671 z późniejszymi
zmianami). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Ustawa z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz.
1923). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Poz. 817).

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Ograniczenie zgodnie z Aneksem XVII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu
obowiązującym

Warunki ograniczeniaOgraniczenie

ołów

1. Nie wprowadza się do obrotu ani nie stosuje się w żadnej części biżuterii, jeśli zawartość ołowiu
(wyrażona jako metal) w takiej części jest równa lub większa niż 0,05 % wagowo.

2. Do celów pkt 1:
(i) „biżuteria” obejmuje biżuterię, biżuterię sztuczną i akcesoria do włosów, w tym:
a) bransolety, naszyjniki i pierścionki;
b) biżuterię do piercingu;
c) zegarki na rękę i inne artykuły noszone na nadgarstku;
d) broszki i spinki do mankietów;
(ii) „część” obejmuje materiały, z których wykonano biżuterię, jak również poszczególne elementy
składowe biżuterii.

3. Punkt 1 stosuje się również do poszczególnych części wprowadzanych do obrotu lub stosowanych
w celu wyrobu biżuterii.

4. W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do:
a) szkła kryształowego w rozumieniu załącznika I (kategorie 1, 2, 3 i 4) do dyrektywy Rady
69/493/EWG (*);
b) wewnętrznych, niedostępnych dla konsumentów części mechanizmów zegarkowych;
c) niesyntetycznych lub odtworzonych kamieni szlachetnych i półszlachetnych (kod CN 7103 zgodnie
z rozporządzeniem (EWG) nr 2658/ 87), o ile nie zostały poddane obróbce ołowiem lub jego
związkami bądź mieszaninami zawierającymi takie substancje;
d) emalii, rozumianych jako mieszaniny szkliste powstałe w wyniku stopienia, zeszklenia lub
spieczenia minerałów topionych w temperaturze co najmniej 500 °C.

5. W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do biżuterii wprowadzonej do obrotu po raz
pierwszy przed dniem 9 października 2013 r. oraz biżuterii wyprodukowanej przed dniem 10 grudnia
1961 r.

6. Do dnia 9 października 2017 r. Komisja dokonuje ponownej oceny pkt 1–5 niniejszej pozycji w
świetle nowych informacji naukowych, w tym dotyczących dostępności rozwiązań alternatywnych
oraz migracji ołowiu z wyrobów, o których mowa w pkt 1; w razie potrzeby Komisja odpowiednio
zmienia niniejszą pozycję.

7. Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany w wyrobach dostarczanych ogółowi społeczeństwa,
jeśli zawartość ołowiu (wyrażona jako metal) w tych wyrobach lub w ich dostępnych częściach wynosi
0,05 % lub więcej masy, a wyroby te i ich dostępne części w normalnych lub racjonalnie
przewidywalnych warunkach użytkowania mogą być wkładane do ust przez dzieci.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, w przypadku gdy można wykazać, że szybkość uwalniania
ołowiu z takiego wyrobu lub wszelkich dostępnych części wyrobu, niezależnie od tego, czy są one
powlekane czy niepowlekane, nie przekracza 0,05 μg/cm² na godzinę (co odpowiada 0,05 μg/g/h)
oraz że w przypadku wyrobów powlekanych powłoka jest wystarczająca w celu zapewnienia, by ta
szybkość uwalniania nie została przekroczona w okresie co najmniej dwóch lat użytkowania wyrobu w
normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach.

Do celów niniejszego punktu uważa się, że wyrób lub jego dostępna część mogą być wkładane do ust
przez dzieci, jeżeli jeden z jego wymiarów nie przekracza 5 cm bądź jeżeli posiada możliwą do
odłączenia lub wystającą część tej wielkości.

8. Na zasadzie odstępstwa pkt 7 nie ma zastosowania do:
a) biżuterii objętej zakresem pkt 1;
b) szkła kryształowego w rozumieniu załącznika I (kategorie 1, 2, 3 i 4) do dyrektywy 69/493/ EWG;
c) niesyntetycznych lub odtworzonych kamieni szlachetnych i półszlachetnych (kod CN 7103 zgodnie
z rozporządzeniem (EWG) nr 2658/ 87), o ile nie zostały poddane obróbce ołowiem lub jego
związkami bądź mieszaninami zawierającymi takie substancje;
d) emalii, rozumianych jako mieszaniny szkliste powstałe w wyniku stopienia, zeszklenia lub
spieczenia minerałów topionych w temperaturze co najmniej 500 °C;
e) kluczy i zamków, w tym kłódek;
f) instrumentów muzycznych;
g) wyrobów i części wyrobów zawierających stopy mosiądzu, jeżeli zawartość ołowiu (wyrażona jako
metal) w stopie mosiądzu nie przekracza 0,5 % masy;
h) końcówek przyborów do pisania;
i) wyrobów religijnych;
j) przenośnych baterii węglowo-cynkowych oraz ogniw guzikowych;
k) wyrobów objętych zakresem:
(i) dyrektywy 94/62/WE;
(ii) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004;
(iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE (**);
(iv) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (***).

9. Do dnia 1 lipca 2019 r. Komisja dokonuje ponownej oceny pkt 7 i pkt 8 lit. e), f), i) oraz j)
niniejszej pozycji w świetle nowych informacji naukowych, w tym dotyczących dostępności rozwiązań
alternatywnych oraz migracji ołowiu z wyrobów, o których mowa w pkt 7, w tym wymogu
dotyczącego integralności powłoki; w razie potrzeby Komisja odpowiednio zmienia niniejszą pozycję.

10. Na zasadzie odstępstwa pkt 7 nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu po raz
pierwszy przed dniem 1 czerwca 2016 r.
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1.4Numer wersji11. kwietnia 2018Data aktualizacji

26. sierpnia 2008Data utworzenia

EASY PRINT Sn62Pb36Ag2

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowiązującym brzmieniu

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Warunki ograniczeniaOgraniczenie

ołów

1. Nie wprowadza się do obrotu ani nie stosuje się w żadnej części biżuterii, jeśli zawartość ołowiu
(wyrażona jako metal) w takiej części jest równa lub większa niż 0,05 % wagowo.

2. Do celów pkt 1:
(i) „biżuteria” obejmuje biżuterię, biżuterię sztuczną i akcesoria do włosów, w tym:
a) bransolety, naszyjniki i pierścionki;
b) biżuterię do piercingu;
c) zegarki na rękę i inne artykuły noszone na nadgarstku;
d) broszki i spinki do mankietów;
(ii) „część” obejmuje materiały, z których wykonano biżuterię, jak również poszczególne elementy
składowe biżuterii.

3. Punkt 1 stosuje się również do poszczególnych części wprowadzanych do obrotu lub stosowanych
w celu wyrobu biżuterii.

4. W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do:
a) szkła kryształowego w rozumieniu załącznika I (kategorie 1, 2, 3 i 4) do dyrektywy Rady
69/493/EWG (*);
b) wewnętrznych, niedostępnych dla konsumentów części mechanizmów zegarkowych;
c) niesyntetycznych lub odtworzonych kamieni szlachetnych i półszlachetnych (kod CN 7103 zgodnie
z rozporządzeniem (EWG) nr 2658/ 87), o ile nie zostały poddane obróbce ołowiem lub jego
związkami bądź mieszaninami zawierającymi takie substancje;
d) emalii, rozumianych jako mieszaniny szkliste powstałe w wyniku stopienia, zeszklenia lub
spieczenia minerałów topionych w temperaturze co najmniej 500 °C.

5. W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do biżuterii wprowadzonej do obrotu po raz
pierwszy przed dniem 9 października 2013 r. oraz biżuterii wyprodukowanej przed dniem 10 grudnia
1961 r.

6. Do dnia 9 października 2017 r. Komisja dokonuje ponownej oceny pkt 1–5 niniejszej pozycji w
świetle nowych informacji naukowych, w tym dotyczących dostępności rozwiązań alternatywnych
oraz migracji ołowiu z wyrobów, o których mowa w pkt 1; w razie potrzeby Komisja odpowiednio
zmienia niniejszą pozycję.

7. Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany w wyrobach dostarczanych ogółowi społeczeństwa,
jeśli zawartość ołowiu (wyrażona jako metal) w tych wyrobach lub w ich dostępnych częściach wynosi
0,05 % lub więcej masy, a wyroby te i ich dostępne części w normalnych lub racjonalnie
przewidywalnych warunkach użytkowania mogą być wkładane do ust przez dzieci.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, w przypadku gdy można wykazać, że szybkość uwalniania
ołowiu z takiego wyrobu lub wszelkich dostępnych części wyrobu, niezależnie od tego, czy są one
powlekane czy niepowlekane, nie przekracza 0,05 μg/cm² na godzinę (co odpowiada 0,05 μg/g/h)
oraz że w przypadku wyrobów powlekanych powłoka jest wystarczająca w celu zapewnienia, by ta
szybkość uwalniania nie została przekroczona w okresie co najmniej dwóch lat użytkowania wyrobu w
normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach.

Do celów niniejszego punktu uważa się, że wyrób lub jego dostępna część mogą być wkładane do ust
przez dzieci, jeżeli jeden z jego wymiarów nie przekracza 5 cm bądź jeżeli posiada możliwą do
odłączenia lub wystającą część tej wielkości.

8. Na zasadzie odstępstwa pkt 7 nie ma zastosowania do:
a) biżuterii objętej zakresem pkt 1;
b) szkła kryształowego w rozumieniu załącznika I (kategorie 1, 2, 3 i 4) do dyrektywy 69/493/ EWG;
c) niesyntetycznych lub odtworzonych kamieni szlachetnych i półszlachetnych (kod CN 7103 zgodnie
z rozporządzeniem (EWG) nr 2658/ 87), o ile nie zostały poddane obróbce ołowiem lub jego
związkami bądź mieszaninami zawierającymi takie substancje;
d) emalii, rozumianych jako mieszaniny szkliste powstałe w wyniku stopienia, zeszklenia lub
spieczenia minerałów topionych w temperaturze co najmniej 500 °C;
e) kluczy i zamków, w tym kłódek;
f) instrumentów muzycznych;
g) wyrobów i części wyrobów zawierających stopy mosiądzu, jeżeli zawartość ołowiu (wyrażona jako
metal) w stopie mosiądzu nie przekracza 0,5 % masy;
h) końcówek przyborów do pisania;
i) wyrobów religijnych;
j) przenośnych baterii węglowo-cynkowych oraz ogniw guzikowych;
k) wyrobów objętych zakresem:
(i) dyrektywy 94/62/WE;
(ii) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004;
(iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE (**);
(iv) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (***).

9. Do dnia 1 lipca 2019 r. Komisja dokonuje ponownej oceny pkt 7 i pkt 8 lit. e), f), i) oraz j)
niniejszej pozycji w świetle nowych informacji naukowych, w tym dotyczących dostępności rozwiązań
alternatywnych oraz migracji ołowiu z wyrobów, o których mowa w pkt 7, w tym wymogu
dotyczącego integralności powłoki; w razie potrzeby Komisja odpowiednio zmienia niniejszą pozycję.

10. Na zasadzie odstępstwa pkt 7 nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu po raz
pierwszy przed dniem 1 czerwca 2016 r.

63

Strona 9/12 AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski



1.4Numer wersji11. kwietnia 2018Data aktualizacji

26. sierpnia 2008Data utworzenia

EASY PRINT Sn62Pb36Ag2

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowiązującym brzmieniu

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Warunki ograniczeniaOgraniczenie

2-(2-butoksyetoksy) etanol

1. Nie jest wprowadzany do obrotu po dniu 27 czerwca 2010 r. w celu powszechnej sprzedaży, jako
składnik farb, środków czyszczących w dozownikach aerozolowych, w stężeniu równym lub większym
niż 3 % masowo.

2. Farby i środki czyszczące w dozownikach aerozolowych zawierające BEE, niespełniające wymogów
pkt 1), nie są wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po dniu 27 grudnia 2010 r.

3. Bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczących klasyfikacji,
pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy
dopilnowują, aby farby inne niż farby w dozownikach aerozolowych zawierające BEE, w stężeniach
równych lub większych niż 3 % masowo, wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży były
w terminie do dnia 27 grudnia 2010 r. opatrzone widocznym, czytelnym i trwałym napisem o treści:
„Nie używać w urządzeniach do rozpylania farb”.

55

Nie naruszając przepisów innych części niniejszego załącznika, do pozycji 28–30 stosuje się
następujące zasady:
1. Nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane,
— jako substancje,
— jako składniki innych substancji, lub
— w mieszaninach,
do powszechnej sprzedaży, gdy indywidualne stężenie w substancji lub mieszaninie jest równe lub
większe niż:
— odpowiednie specyficzne stężenie graniczne określone w części 3 załącznika VI do rozporządzenia
(WE) nr 1272/2008, lub
— odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego określonego w części 3 załącznika I do
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i
oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby
opakowania takich substancji i mieszanin były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym
napisem o treści:
„Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”.

2. W drodze odstępstwa pkt 1 nie ma zastosowania do:
a) produktów leczniczych lub weterynaryjnych określonych dyrektywą 2001/82/WE oraz dyrektywą
2001/ 83/WE;
b) produktów kosmetycznych określonych dyrektywą 76/768/EWG;
c) następujących paliw i produktów ropopochodnych:
— paliw silnikowych objętych zakresem dyrektywy 98/70/WE,
— produktów na bazie olejów mineralnych przeznaczonych do stosowania jako paliwo w ruchomych
lub stałych urządzeniach do spalania,
— paliw sprzedawanych w systemach zamkniętych (np. butli ze skroplonym gazem);
d) farb przeznaczonych dla artystów, które objęte są zakresem rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;
e) substancji zamieszczonych w wykazie w dodatku 11, kolumna 1, dla zastosowań wymienionych w
dodatku 11, kolumna 2. W przypadku gdy w kolumnie 2 dodatku 11 określona jest data, odstępstwo
stosuje się do tego dnia.

30

brak danych

Ocena bezpieczeństwa chemicznego15.2.

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

Może powodować reakcję alergiczną skóry.H317

Działa drażniąco na oczy.H319

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na
płodność.

H360Df

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.H410

Lista zwrotów określających środki ostrożności zastosowanych w karcie charakterystyki

Stosować rękawice ochronne.P280
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zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowiązującym brzmieniu

KARTA CHARAKTERYSTYKI

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

P333+P313

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.P362+P364

Unikać wdychania pyłu.P261

Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić
dostawcy.

P501

Lista dodatkowych zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.EUH 019

Produkt nie może być – bez specjalnej zgody producenta/importera – wykorzystywany w innym celu, niż zostało
podane w sekcji 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powiązanych przepisów w dziedzinie
ochrony zdrowia.

Dalsze informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych

ADR

Współczynnik biokoncentracjiBCF

Chemical Abstracts ServiceCAS

Stężenie substancji, przy której zostaje dotkniętych 50 % populacjiCE₅₀

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin

CLP

Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowiekaDNEL

Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu KomercyjnymEINECS

Plan awaryjnyEmS

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników LotniczychIATA

Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne
chemikalia luzem

IBC

Stężenie powodujące 50% inhibicjiIC₅₀

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa CywilnegoICAO

Międzynarodowe Przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznychIMDG

Międzynarodowe Nazewnictwo Składników KosmetycznychINCI

Międzynarodowa Organizacja NormalizacyjnaISO

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i StosowanejIUPAC

Śmiertelne stężenie substancji, przy którym można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 %
populacji

LC₅₀

Śmiertelna dawka substancji, przy której można oczekiwać, iż spowoduje śmierć 50 %
populacji

LD₅₀

Najniższe stężenie skutkujące niepożądanymi efektamiLOAEC

Najniższa dawka ujawnienia zatruciaLOAEL

Współczynnik podziału oktanol-wodalog Kow

Lotne związki organiczneLZO

Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statkiMARPOL

Najwyższe dopuszczalne stężenieNDS

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwiloweNDSCh

Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapoweNDSP

Stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów niekorzystnychNOAEC

Poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutkówNOAEL

Stężenie nie powodujące żadnych obserwowanych skutkówNOEC

Poziom niewywołujący widocznych objawówNOEL

Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracyOEL

Trwały, wykazujący zdolność do biokumulacji i toksycznyPBT

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowiskuPNEC

Części na milionppm

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliówREACH

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznychRID

Unia EuropejskaUE
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z „Przepisów
modelowych ONZ“

UN

Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały
biologiczne

UVCB

Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do biokumulacjivPvB

Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECSWE

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoAquatic Acute

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoAquatic Chronic

Działanie drażniące na oczyEye Irrit.

Działanie szkodliwe na rozrodczośćRepr.

Działanie uczulające skóręSkin Sens.

brak danych

Zalecane ograniczenia stosowania

Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami ochronnymi, pierwszą pomocą
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Wskazówki dotyczące szkoleń

Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa. Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.

Oświadczenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowiązującym brzmieniu.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Ustawa nr
350/2011 Dz.U., o substancjach chemicznych i mieszaninach chemicznych, w brzmieniu obowiązującym. Zasady
udzielania pierwszej pomocy w odniesieniu do narażenia na działanie substancji chemicznych (Zásady pro
poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám, doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs,
CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.). Dane
producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty charakterystyki
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