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1. CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA ZAK1. CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA ZAK1. CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA ZAK1. CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA ZAKŁŁŁŁADU / ADU / ADU / ADU / 
PRZEDSIPRZEDSIPRZEDSIPRZEDSIĘĘĘĘBIORSTWABIORSTWABIORSTWABIORSTWA
Oznaczenie materiaOznaczenie materiaOznaczenie materiaOznaczenie materiałłłłu lub przygotowanie.u lub przygotowanie.u lub przygotowanie.u lub przygotowanie.
Opis chemicznyOpis chemicznyOpis chemicznyOpis chemiczny Zawiesina parafiny zawierająca sól glinową.

Kationowy

Stosowanie/przygotowanie materiaStosowanie/przygotowanie materiaStosowanie/przygotowanie materiaStosowanie/przygotowanie materiałłłłuuuu
Środek włókienniczy

Oznaczenie firmy.Oznaczenie firmy.Oznaczenie firmy.Oznaczenie firmy.
OdpowiedzialnoOdpowiedzialnoOdpowiedzialnoOdpowiedzialność ść ść ść za produktza produktza produktza produkt Huntsman Textile Effects (Germany) GmbH. e-mail: 

pehs_te@huntsman.com
Odpowiedzialny oddziaOdpowiedzialny oddziaOdpowiedzialny oddziaOdpowiedzialny oddziałłłł Produkt bezpieczny
DostawcaDostawcaDostawcaDostawca Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH

Huntsman Textile Effects
Oddział w Polsce
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa

tel. 531 65 00/01
faks: 531 65 02

Telefon sTelefon sTelefon sTelefon słłłłuuuużżżżb ratowniczychb ratowniczychb ratowniczychb ratowniczych +41 61 691 0595

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO2. IDENTYFIKACJA ZAGRO2. IDENTYFIKACJA ZAGRO2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻŻŻŻEEEEŃŃŃŃ
Nie zakwalifikowany jako niebezpieczny według katalogu 'EU Guidelines'

3. SK3. SK3. SK3. SKŁŁŁŁAD / INFORMACJA O SKAD / INFORMACJA O SKAD / INFORMACJA O SKAD / INFORMACJA O SKŁŁŁŁADNIKACHADNIKACHADNIKACHADNIKACH
Nie dotyczy

4. PIERWSZA POMOC4. PIERWSZA POMOC4. PIERWSZA POMOC4. PIERWSZA POMOC
WdychanieWdychanieWdychanieWdychanie Przy wydłużonym oddziaływaniu i złym samopoczuciu poszukać pomocy 

medycznej
Kontakt ze skKontakt ze skKontakt ze skKontakt ze skóóóórrrrąąąą Usunąć zanieczyszczone ubranie. Umyć zanieczyszczoną skórę mydłem 

i dużą ilością wody
Kontakt z okiemKontakt z okiemKontakt z okiemKontakt z okiem Natychmiast płukać dużą ilością wody przynajmniej 10 minut. Poszukać 
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pomocy medycznej
PoPoPoPołłłłkniknikniknięęęęciecieciecie Natychmiast wezwać lekarza
Porada lekarskaPorada lekarskaPorada lekarskaPorada lekarska Leczenie objawowe

5. POST5. POST5. POST5. POSTĘĘĘĘPOWANIE W PRZYPADKU POPOWANIE W PRZYPADKU POPOWANIE W PRZYPADKU POPOWANIE W PRZYPADKU POŻŻŻŻARUARUARUARU
ŚŚŚŚrodki gaszrodki gaszrodki gaszrodki gasząąąące ogiece ogiece ogiece ogieńńńń Wybrać właściwy środek gaszący biorąc pod uwagę otoczenie
OgraniczeniaOgraniczeniaOgraniczeniaOgraniczenia Bez ograniczeń
ZagroZagroZagroZagrożżżżenie ogniem / eksplozjenie ogniem / eksplozjenie ogniem / eksplozjenie ogniem / eksplozjąąąą Żadne
NajwaNajwaNajwaNajważżżżniejsze gazy palneniejsze gazy palneniejsze gazy palneniejsze gazy palne Tlenki węgla i azotu
Ochrona osobistaOchrona osobistaOchrona osobistaOchrona osobista Aparat do oddychania.

6. POST6. POST6. POST6. POSTĘĘĘĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚŚŚŚRODOWISKARODOWISKARODOWISKARODOWISKA
Ochrona osobistaOchrona osobistaOchrona osobistaOchrona osobista Ściśle przylegające, bezpieczne okulary  

Rękawice ochronne odporne na rozkład chemiczny (EN 374)
Zwrócić uwagę na wskazówki producenta rękawic.
Nie wpuszczać osób bez ochronnych środków

ŚŚŚŚrodowiskowe rodowiskowe rodowiskowe rodowiskowe śśśśrodki ostrorodki ostrorodki ostrorodki ostrożżżżnonononośśśścicicici Zabezpieczyć materiał przed dostaniem do systemu wód ściekowych, 
dziur i piwnic. Nie pozwolić na dostanie się do ziemi / roli  

PostPostPostPostęęęępowanie przy rozlaniupowanie przy rozlaniupowanie przy rozlaniupowanie przy rozlaniu Wypełnić odpowiednim absorbentem. Zebrać szuflą do oznaczonych 
pojemników dla usunięcia jako odpady chemiczne.

7. POST7. POST7. POST7. POSTĘĘĘĘPOWANIE Z SUBSTANCJPOWANIE Z SUBSTANCJPOWANIE Z SUBSTANCJPOWANIE Z SUBSTANCJĄ Ą Ą Ą MAGAZYNOWANIEMAGAZYNOWANIEMAGAZYNOWANIEMAGAZYNOWANIE
Obchodzenie siObchodzenie siObchodzenie siObchodzenie sięęęę....
Higiena postHigiena postHigiena postHigiena postęęęępowaniapowaniapowaniapowania Nie wdychać i nie przyjmować do organizmu. Unikać kontaktu ze skórą i 

z oczami. Przestrzegać ważnych ustawowych przepisów higieny pracy.

SkSkSkSkłłłładowanie.adowanie.adowanie.adowanie.
PrzeciwpoPrzeciwpoPrzeciwpoPrzeciwpożżżżarowe arowe arowe arowe śśśśrodki ostrorodki ostrorodki ostrorodki ostrożżżżnonononośśśścicicici Nie potrzeba specjalnych środków ostrożności
Odpowiednie warunki przechowywaniaOdpowiednie warunki przechowywaniaOdpowiednie warunki przechowywaniaOdpowiednie warunki przechowywania Magazynować w chłodnym, suchym miejscu z odpowiednią wentylacją
KlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacjaKlasyfikacja Bez specjalnych środków ostrożności
Warunki przechowywaniaWarunki przechowywaniaWarunki przechowywaniaWarunki przechowywania Czuły na ogrzewanie powyżej 40 °C

Czuły na oziębienie poniżej -20 °C
Zapewnić dobrą wentylację / wyciąg w miejscu pracy
Trzymać pojemniki zamknięte

8. KONTROLA NARA8. KONTROLA NARA8. KONTROLA NARA8. KONTROLA NARAŻŻŻŻENIA I ENIA I ENIA I ENIA I ŚŚŚŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
WartoWartoWartoWartośśśści graniczne akceptowalne w miejscu pracy.ci graniczne akceptowalne w miejscu pracy.ci graniczne akceptowalne w miejscu pracy.ci graniczne akceptowalne w miejscu pracy.
ZwiZwiZwiZwiąąąązki z ograniczeniami narazki z ograniczeniami narazki z ograniczeniami narazki z ograniczeniami narażżżżania na ania na ania na ania na 
choroby zawodowechoroby zawodowechoroby zawodowechoroby zawodowe

Zobacz krajowe uregulowania

Ograniczone naOgraniczone naOgraniczone naOgraniczone naśśśświetlenie.wietlenie.wietlenie.wietlenie.
Ograniczenie i pilnowanie naOgraniczenie i pilnowanie naOgraniczenie i pilnowanie naOgraniczenie i pilnowanie naśśśświetlania wietlania wietlania wietlania 
w miejcu pracy.w miejcu pracy.w miejcu pracy.w miejcu pracy.
OgOgOgOgóóóólne zarzlne zarzlne zarzlne zarząąąądzenia ochronne.dzenia ochronne.dzenia ochronne.dzenia ochronne. Ściśle przylegające, bezpieczne okulary  
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Rękawice ochronne odporne na rozkład chemiczny (EN 374)
Zwrócić uwagę na wskazówki producenta rękawic.
Nie wpuszczać osób bez ochronnych środków

Ochrona rOchrona rOchrona rOchrona rąąąąk.k.k.k. Zalecenie:Czas przenikania >30 min.(stopień 2) Materiał np..butyl lub 
neopren..

9. W9. W9. W9. WŁŁŁŁAAAAŚŚŚŚCIWOCIWOCIWOCIWOŚŚŚŚCI FIZYKOCHEMICZNECI FIZYKOCHEMICZNECI FIZYKOCHEMICZNECI FIZYKOCHEMICZNE
OgOgOgOgóóóólne informacje.lne informacje.lne informacje.lne informacje.
WyglWyglWyglWygląąąądddd
PostaPostaPostaPostaćććć Ciecz
KolorKolorKolorKolor Biały do lekkobeżowego
ZapachZapachZapachZapach Słabo charakterystyczny

WaWaWaWażżżżne informacje dot: zdrowia ochrony ne informacje dot: zdrowia ochrony ne informacje dot: zdrowia ochrony ne informacje dot: zdrowia ochrony śśśśrodowiska jak terodowiska jak terodowiska jak terodowiska jak też ż ż ż bezpieczebezpieczebezpieczebezpieczeńńńństwa.stwa.stwa.stwa.
pHpHpHpH 4 - 6 jak jest
Punkt wrzeniaPunkt wrzeniaPunkt wrzeniaPunkt wrzenia > 100 °C
Punkt zapPunkt zapPunkt zapPunkt zapłłłłonuonuonuonu Nie stosuje się.
PrPrPrPrężężężężnonononość ść ść ść parowaniaparowaniaparowaniaparowania 20 hPa przy... 20 °C
GGGGęęęęstostostostośćśćśćść 1.04 - 1.06 g/ml 20 °C
RozpuszczalnoRozpuszczalnoRozpuszczalnoRozpuszczalność ść ść ść w wodziew wodziew wodziew wodzie Mieszalny
LepkoLepkoLepkoLepkośćśćśćść Żadnych danych.

PozostaPozostaPozostaPozostałłłłe informacje.e informacje.e informacje.e informacje.
Punkt topnieniaPunkt topnieniaPunkt topnieniaPunkt topnienia Żadnych danych.
Temperatura zapTemperatura zapTemperatura zapTemperatura zapłłłłonuonuonuonu Nie stosuje się.

10. STABILNO10. STABILNO10. STABILNO10. STABILNOŚĆ ŚĆ ŚĆ ŚĆ I REAKTYWNOI REAKTYWNOI REAKTYWNOI REAKTYWNOŚĆŚĆŚĆŚĆ
UnikaUnikaUnikaUnikać ć ć ć warunkwarunkwarunkwarunkóóóówwww Nie są znane reakcje niebezpieczne
UnikaUnikaUnikaUnikać ć ć ć materiamateriamateriamateriałółółółówwww Żadne
Niebezpieczne produkty rozkNiebezpieczne produkty rozkNiebezpieczne produkty rozkNiebezpieczne produkty rozkłłłładuaduaduadu Nieznane, jeśli produkt jest używany zgodnie z zaleceniami  

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Ostra toksycznoOstra toksycznoOstra toksycznoOstra toksycznośćśćśćść
---- LD50 doustnaLD50 doustnaLD50 doustnaLD50 doustna > 2000 mg/kg Szczur
NajwaNajwaNajwaNajważżżżniejsze podraniejsze podraniejsze podraniejsze podrażżżżnienianienianienianienia
(sk(sk(sk(skóóóóra)ra)ra)ra) Nie - drażniący Królik OECD 404
(oko)(oko)(oko)(oko) Nie - drażniący Królik OECD 405
PowaPowaPowaPoważżżżne oddziane oddziane oddziane oddziałłłływanie na czywanie na czywanie na czywanie na człłłłowiekaowiekaowiekaowieka
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacjeDodatkowe informacjeDodatkowe informacje Dane toksykologiczne oparte na produkcie o porównywalnym składzie

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE12. INFORMACJE EKOLOGICZNE12. INFORMACJE EKOLOGICZNE12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Toksyczne dla ekologii.Toksyczne dla ekologii.Toksyczne dla ekologii.Toksyczne dla ekologii.
ToksycznoToksycznoToksycznoToksyczność ść ść ść bakteryjnabakteryjnabakteryjnabakteryjna

IC50IC50IC50IC50 > 300 mg/l
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ToksycznoToksycznoToksycznoToksyczność ść ść ść w stosunku w stosunku w stosunku w stosunku 
do rybdo rybdo rybdo ryb

LC0LC0LC0LC0 1000 mg/l 48 Godzina Pstrąg tęczowy OECD 203

LC50LC50LC50LC50 > 1000 mg/l
Podsumowanie, sumarycznie  Podsumowanie, sumarycznie  Podsumowanie, sumarycznie  Podsumowanie, sumarycznie  

OdpornoOdpornoOdpornoOdporność ść ść ść na rozkna rozkna rozkna rozkłłłład biologiczny i odbudowywalnoad biologiczny i odbudowywalnoad biologiczny i odbudowywalnoad biologiczny i odbudowywalnośćśćśćść....
BioeliminacjaBioeliminacjaBioeliminacjaBioeliminacja 80 - 100%, analiza DOC   OECD 302B

(mod)
Zachowanie w roZachowanie w roZachowanie w roZachowanie w rośśśślinachlinachlinachlinach

DODATKOWE DANE EKOLOGICZNEDODATKOWE DANE EKOLOGICZNEDODATKOWE DANE EKOLOGICZNEDODATKOWE DANE EKOLOGICZNE
BOD5BOD5BOD5BOD5 15 mgO2/g
CODCODCODCOD 420 mgO2/g
TOCTOCTOCTOC 19 %
ZawartoZawartoZawartoZawartość ść ść ść fosforufosforufosforufosforu 0 %
ZawartoZawartoZawartoZawartość ść ść ść chlorowcowych zwichlorowcowych zwichlorowcowych zwichlorowcowych zwiąąąązkzkzkzkóóóów w w w 
organicznychorganicznychorganicznychorganicznych

< 5 mg/kg Chloro

ZawartoZawartoZawartoZawartość ść ść ść metalumetalumetalumetalu Zawartość metalu poniżej limitu zalecanego przez ETAD
MateriaMateriaMateriaMateriał ł ł ł testowanytestowanytestowanytestowany
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacjeDodatkowe informacjeDodatkowe informacje

13. POST13. POST13. POST13. POSTĘĘĘĘPOWANIE Z ODPADAMIPOWANIE Z ODPADAMIPOWANIE Z ODPADAMIPOWANIE Z ODPADAMI
ProduktProduktProduktProdukt Spopielenie, śledzić lokalne rozporządzenia  
Zanieczyszczone opakowanieZanieczyszczone opakowanieZanieczyszczone opakowanieZanieczyszczone opakowanie Zanieczyszczone opakowanie powinno być usunięte tak jak produkt 

będący w tym opakowaniu. Nie zanieczyszczone opakowanie powinno 
być traktowane jako śmieci domowe lub jako materiał przetwarzalny (do 
recyklingu)

Dodatkowe informacje UEDodatkowe informacje UEDodatkowe informacje UEDodatkowe informacje UE Usuwanie odpadów w UE musi odbywać się zgodnie z odpowiednim 
kluczem odpadów (EWC). Numer ten nie jest tu podany, gdyż jest on 
uzależniony od typu przemysłu i procesu.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE14. INFORMACJE O TRANSPORCIE14. INFORMACJE O TRANSPORCIE14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
TRZYMAĆ Z DALA OD ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Towar nie jest niebezpiecznyTowar nie jest niebezpiecznyTowar nie jest niebezpiecznyTowar nie jest niebezpieczny

15. INFORMACJE DOTYCZ15. INFORMACJE DOTYCZ15. INFORMACJE DOTYCZ15. INFORMACJE DOTYCZĄĄĄĄCE PRZEPISCE PRZEPISCE PRZEPISCE PRZEPISÓÓÓÓW PRAWNYCHW PRAWNYCHW PRAWNYCHW PRAWNYCH
KLASYFIKACJA I ETYKIETOWANIEKLASYFIKACJA I ETYKIETOWANIEKLASYFIKACJA I ETYKIETOWANIEKLASYFIKACJA I ETYKIETOWANIE
Symbol i klasyfikacjaSymbol i klasyfikacjaSymbol i klasyfikacjaSymbol i klasyfikacja Nie zakwalifikowany jako szkodliwy
R R R R ---- wyrawyrawyrawyrażżżżeniaeniaeniaenia
S S S S ---- wyrawyrawyrawyrażżżżeniaeniaeniaenia
ZawartoZawartoZawartoZawartośćśćśćść
Zgodne z liniZgodne z liniZgodne z liniZgodne z linią ą ą ą postpostpostpostęęęępowania EU.powania EU.powania EU.powania EU.
VOCVOCVOCVOC Not relevant

16. INNE INFORMACJE16. INNE INFORMACJE16. INNE INFORMACJE16. INNE INFORMACJE
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Polecane ograniczenia w stosowaniu.Polecane ograniczenia w stosowaniu.Polecane ograniczenia w stosowaniu.Polecane ograniczenia w stosowaniu.
Produkowane przez Huntsman Barwniki dla włókiennictwa, papieru i skóry jak i chemikalia, ze względu na jakość 
techniczną są przewidziane (jeżeli nie są inaczej wyspecyfikowane lub nie ma innych ustaleń) do zastosowań 
wyłącznie w przemyśle, w aplikacjach, takich jak wstępne przygotowanie, barwienie, wykończenie textyliów, 
papieru, czy skóry. Inne zastosowanie jak również używanie do produktów użyteczności publicznej jest 
regulowane przez specjalne normy lub przepisy i powinno być omówione z producentem. Dane, które są zawarte 
w kartach bezpieczeństwa, odnoszą się tylko do produktów Huntsman, które są sprzedawane pod 
zarejestrowaną nazwą handlową. Dodatkowe informacje techniczne będą przez Huntsman w/g. wymagań 
odbiorców udostępniane.

Zmiany w karcie bezpieczeZmiany w karcie bezpieczeZmiany w karcie bezpieczeZmiany w karcie bezpieczeńńńństwa.stwa.stwa.stwa. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Najważniejsze gazy palne
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Ochrona rąk.
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zanieczyszczone opakowanie
Dodatkowe informacje UE
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