HANDCLEANER YELLOW
Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 2018-07-05 Data weryfikacji: 2020-01-14 Zastępuje: 2019-10-08 Wersja: 9.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Postać produktu

: Artykuł

Nazwa produktu

: HANDCLEANER YELLOW

Kod produktu

: 601

Rodzaj produktu

: Produkt kosmetyczny

Grupa produktów

: Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania

: Stosowanie przez konsumentów,Zastosowanie zawodowe

Zastosowanie substancji/mieszaniny

: Kosmetyki

Kategoria funkcji lub zastosowania

: Mydło do mycia rąk

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Macoproducts BV
Marsweg 40-A
8013 PD Zwolle
The Netherlands
T +31 (0)38 741 00 08
info@macoproducts.nl - www.macoproducts.nl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE 2015: Zgodnie z
Rozporządzeniem (UE) 2015/830 (Załącznik II Rozporządzenia REACH)
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1
H318
Działanie uczulające na skórę, kategoria 1

H317

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane,
kategoria 2

H373

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie
przewlekłe, kategoria 2

H411

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16
Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Z naszej wiedzy wynika, że produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka, pod warunkem, że przestrzegane będą reguły BHP stosowane w
przemyśle. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania
Produkt, wg dyrektyw unijnych i obecnych przepisów krajowych, nie podlega obowiązkowi oznakowania.
Etykietowanie nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Nazwa

Identyfikator produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporządzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

DWUTLENEK SILIKONU

(Numer CAS) 14464-46-1
(Numer WE) 238-455-4

<= 4,9

STOT RE 1, H372
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D-Limonene

(Numer CAS) 5989-27-5
(Numer WE) 227-813-5
(Numer indeksowy) 601-029-00-7
(REACH-nr) 01-2119529223-47

2,976 - 3,2

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

AMIDES, COCO,N,N-BIS(HYDROXYETHYL)

(Numer CAS) 68155-07-7
(Numer WE) 931-329-6
(REACH-nr) 01-2119490100-53

2,28 - 2,4

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

ALKOHOLE C12-15 EETOKSYLOWANE EO (2-5)

(Numer CAS) 68439-50-9
(Numer WE) 500-213-3
(REACH-nr) 01-2119487984-16

1-5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic Not classified

MIESZANKA: 5-CHLOR-2-METYL-2H-IZOTIAZOL-3ON I 2-METYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON

(Numer CAS) 55965-84-9
(Numer WE) 611-341-5
(Numer indeksowy) 613-167-00-5

<= 0,00144

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410

Nazwa

Identyfikator produktu

Specyficzne ograniczenia stężenia

MIESZANKA: 5-CHLOR-2-METYL-2H-IZOTIAZOL-3ON I 2-METYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON

(Numer CAS) 55965-84-9
(Numer WE) 611-341-5
(Numer indeksowy) 613-167-00-5

( 0,0015 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,6 =<C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Specyficzne ograniczenia stężenia:

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki ogólnie

: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu

: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki
do swobodnego oddychania.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą

: Umyj skórę dużą ilością wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku
wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami

: Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą

: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami

: Irritação ocular.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Zastosować leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze

: Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek węgla.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku
pożaru

: Mogą być uwalniane toksyczne opary.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Ochrona podczas gaszenia pożaru

: Nie interweniować bez przystosowanego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Procedury awaryjne
: Przewietrzyć obszar rozlania. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu ze skórą i z
oczami.
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6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne

: Nie interweniować bez przystosowanego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Unikać uwolnienia do środowiska.

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

: Zebrać wyciek.

Metody usuwania skażenia

: Zebrać wyciek płynu do materiału chłonnego.

Inne informacje

: Usuwaj materiały lub pozostałości stałe w autoryzowanym miejscu.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Więcej informacji znajduje się w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania

: Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. Nie wdychać
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać wdychania
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Nosić
indywidualne środki ochrony.

Zalecenia dotyczące higieny

: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Wyprać
zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas
używania produktu. Umyć ręce po każdej manipulacji.

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

: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Ochrona oczu:
Okulary ochronne
Ochrona skóry i ciała:
Nosić odpowiednią odzież ochronną
Ochrona dróg oddechowych:
W razie niewystarczającej wentylacji nosić odpowiedni sprzęt do oddychania.
Kontrola narażenia środowiska:
Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia

: Ciecz

Wygląd

: gęsta ciecz.

Barwa

: żółtawy.

Zapach

: Owocowy. cytrynowy.

Próg zapachu

: Brak danych

pH

: 6 +/-0.5

Względna szybkość parowania (octan butylu=1)

: Brak danych

Temperatura topnienia

: Nie dotyczy

Temperatura krzepnięcia

: Brak danych

Temperatura wrzenia

: > 100 °C

Temperatura zapłonu

: > 60 °C

Temperatura samozapłonu

: Brak danych
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Temperatura rozkładu

: Brak danych

Palność (ciała stałego, gazu)

: Nie dotyczy

Prężność par

: Brak danych

Gęstość względna pary w temp. 20 °C

: Brak danych

Gęstość względna

: Brak danych

Gęstość

: 1 g/cm³

Rozpuszczalność

: Brak danych

Log Pow

: Brak danych

Lepkość, kinematyczna

: Brak danych

Lepkość, dynamiczna

: Brak danych

Właściwości wybuchowe

: Brak danych

Właściwości utleniające

: Brak danych

Granica wybuchowości

: Brak danych

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Żadnej niebezpiecznej znanej reakcji w warunkach normalnego używania.

10.4. Warunki, których należy unikać
Brak w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się (patrz sekcja 7).

10.5. Materiały niezgodne
Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie należy wytwarzać niebezpiecznych produktów rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra (doustnie)

: Nie sklasyfikowany

Toksyczność ostra (skórnie)

: Nie sklasyfikowany

Toksyczność ostra (inhalacja)

: Nie sklasyfikowany

D-Limonene (5989-27-5)
LD50 doustnie, szczur

2000 mg/kg

MIESZANKA: 5-CHLOR-2-METYL-2H-IZOTIAZOL-3-ON I 2-METYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (55965-84-9)
LD50 doustnie
LD50 przez skórę
Działanie żrące/drażniące na skórę

59 mg/kg masy ciała
> 75 mg/kg masy ciała
: Nie sklasyfikowany
pH: 6 +/-0.5

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na
oczy

: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub
skórę

: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

: Nie sklasyfikowany

Działanie rakotwórcze

: Nie sklasyfikowany

pH: 6 +/-0.5

Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

: Nie sklasyfikowany
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekologia - ogólnie

: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przed neutralizacją
produkt może stanowić zagrożenie dla organizmów wodnych.

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
krótkotrwałe (ostre)

: Nie sklasyfikowany

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,
długotrwałe (przewlekłe)

: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

D-Limonene (5989-27-5)
LC50 dla ryby 1

460 - 720 μg/l

MIESZANKA: 5-CHLOR-2-METYL-2H-IZOTIAZOL-3-ON I 2-METYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (55965-84-9)
LC50 dla ryby 1

0,19 mg/l

EC50 inne organizmy wodne 1

0,126 mg/l waterflea

EC50 inne organizmy wodne 2

0,003 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji
D-Limonene (5989-27-5)
Log Pow

4,38 @ 37 °C and pH 7.2

MIESZANKA: 5-CHLOR-2-METYL-2H-IZOTIAZOL-3-ON I 2-METYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (55965-84-9)
Log Pow

0,4

12.4. Mobilność w glebie
Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Metody unieszkodliwiania odpadów

: Pozbądź się zawartości / pojemnika zgodnie z instrukcjami sortowania licencjonowanego
kolekcjonera.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nr UN (ADR)

: Nie dotyczy

Nr UN (IMDG)

: Nie dotyczy

Nr UN (IATA)

: Nie dotyczy

Nr UN (ADN)

: Nie dotyczy

Nr UN (RID)

: Nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR)

: Nie dotyczy

Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG)

: Nie dotyczy

Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA)

: Nie dotyczy

Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN)

: Nie dotyczy

Prawidłowa nazwa przewozowa (RID)

: Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
ADR
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR)

: Nie dotyczy

IMDG
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG)

: Nie dotyczy

IATA
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA)
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ADN
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN)

: Nie dotyczy

RID
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID)

: Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania (ADR)

: Nie dotyczy

Grupa pakowania (IMDG)

: Nie dotyczy

Grupa opakowań (IATA)

: Nie dotyczy

Grupa opakowań (ADN)

: Nie dotyczy

Grupa pakowania (RID)

: Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla środowiska

: Tak

Ilości wyłączone

: Tak

Inne informacje

: Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport drogowy
Nie dotyczy
transport morski
Nie dotyczy
Transport lotniczy
Nie dotyczy
Transport śródlądowy
Nie dotyczy
Transport kolejowy
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji objętych ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.
Dotyczącym wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
Nie zawiera substancji podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. W sprawie
trwałych zanieczyszczeń organicznych
Alergenne substancje zapachowe (Kosmetyki):
D-Limonene
Benzyl alcohol
15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Wskazówki dot. szkolenia

: Normalne wykorzystanie tego produktu oznacza wykorzystanie zgodne z instrukcjami na opakowaniu.

Inne informacje

: WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki pochodzą
ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Jednak informacje te dostarczone są bez jakiejkolwiek gwarancji,
wyraźnej czy domniemanej co do ich poprawności. Warunki lub metody przenoszenia, przechowywania,
używania lub usuwania produktu pozostają poza naszą kontrolą i mogą nie wchodzić w zakres naszych
kompetencji. Z tych oraz innych powodów nie ponosimy w żadnym przypadku odpowiedzialności za
wszelkie straty, szkody lub koszty wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z przenoszeniem,
przechowywaniem, używaniem lub usuwaniem produktu. Niniejsza karta charakterystyki została
opracowana i powinna być używana wyłącznie z tym produktem. Jeżeli produkt jest używany jako składnik
innego produktu, niniejsze informacje mogą nie mieć zastosowania.
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HANDCLEANER YELLOW
Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal)

Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Acute Tox. 4 (Oral)

Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Acute 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo - zagrożenie przewlekłe, kategoria 1

Aquatic Chronic 2

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kategoria 2

Aquatic Chronic Not classified

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo – zagrożenie przewlekłe Nie sklasyfikowany

Asp. Tox. 1

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1

Eye Dam. 1

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Flam. Liq. 3

Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3

Skin Corr. 1B

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1B

Skin Irrit. 2

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2

Skin Sens. 1

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1

STOT RE 1

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 1

H226

Łatwopalna ciecz i pary.

H301

Działa toksycznie po połknięciu.

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H304

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H311

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315

Działa drażniąco na skórę.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H331

Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H372

Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H373

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:
Eye Dam. 1

H318

Metoda obliczeniowa

Skin Sens. 1

H317

Metoda obliczeniowa

STOT RE 2

H373

Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 2

H411

Metoda obliczeniowa

SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH)
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu
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