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Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16 
  
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Pierwsza pomoc - środki ogólnie : Nigdy niczego nie podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku złego samopoczucia, 

należy zasięgnąć porady lekarza (pokazać etykietę, jeżeli to możliwe). 
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 

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

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem 
odzieży. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić 
się pod opiekę lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : 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 : Wypłukać usta. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza. 

 

4.2. Najważniejszce symptomy oraz objawy, ostre, jak i opóźnione    
Symptomy/urazy : Nie jest uważany za niebezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. 
 

4.3. Wskazania do konieczności jakiejkolwiek natychmiastowej pomocy lekarskiej oraz szczgólnej troski    
Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Suchy proszek. Dwutlenek węgla. Spryskiwanie wodą.  Piasek. 
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody. 
 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Zagrożenie pożarowe : Niepalny. 
Zagrożenie wybuchem : Nie wybuchowy. 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Instrukcja gaśnicza : Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Zachować ostrożność podczas 

gaszenia pożaru produktów chemicznych. Unikać zanieczyszczenia środowiska wodą używaną 
do gaszenia pożaru. 

Ochrona w przypadku gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Ogólne środki zaradcze : Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Procedury działania na wypadek zagrożenia : Oddalić zbędny personel. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne : Dostarczyć odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym. 
Procedury działania na wypadek zagrożenia : Przewietrzyć strefę. 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Unikać przedostania się do kanalizacji ścieków i wody pitnej. Powiadomić władze, jeżeli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 
 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Metody oczyszczania : Zebrać rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocą obojętnych ciał stałych takich jak 

glina lub ziemia okrzemkowa. Zebrać wyciek. 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Patrz sekcje 8 oraz 13.  

SEKCJA 7: Manipulacja oraz magazynowanie 
 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie 
narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem. 

 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z jakimikolwiek niedogodnościami   
Warunki przechowywania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i odpowiednio wietrzonym 

miejscu z dala od: Poza użyciem, przechowywane pojemniki powinny zostać zamknięte. 
Produkty nieodpowiednie  : Silne zasady. Silne kwasy. 
Materiały nieodpowiednie  : Źródła zapłonu. Bezpośrednie światło słoneczne. 
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7.3. Specyficzne zastosowanie (a)  
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Zapobieganie niebezpieczeństwu /środki ochrony osobistej  
 

8.1. Parametry kontrolne  
Brak dodatkowych informacji 
 

 

8.2. Zapobieganie niebezpieczeństwu   

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić odpowiednie wietrzenie stanowiska pracy. 

Osobiste wyposażenie ochronne: 

Unikać wszelkiej niepotrzebnej ekspozycji. 
 
 

Ochrona rąk: 

W przypadku wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu, należy nosić rękawice 
 

Ochrona wzroku: 

Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne 
 
 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 
    

Inne informacje: 

Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas używania produktu. 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Stan skupienia : Ciecz 

  

Barwa : Słomkowy. Perłowy.  Beżowy. 
  

Zapach : właściwości. Perfumy, środki zapachowe. 
  

Próg zapachu : Brak danych 
  

pH : Brak danych 
  

Względny wskaźnik parowania   (octan 
butylu=1) 

: Brak danych 
  

Temperatura topnienia : Brak danych 
  

Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
  

Temperatura wrzenia : Brak danych 
  

Temperatura zapłonu : Brak danych 
  

Temperatura samozapłonu : Brak danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak danych 
  

Łatwopalność (ciało stałe, gaz): : Niepalny 
  

Ciśnienie pary : Brak danych 
  

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : 1 
  

Gęstość względna : Brak danych 
  

Rozpuszczalność : Rozpuszczalny w wodzie. 
  

Log Pow : Brak danych 
  

Lepkość, kinematyczna : Brak danych 
  

Lepkość, dynamiczna : Brak danych 
  

Właściwości wybuchowe : Nie wybuchowa. 
  

Właściwości utleniające : Niepodtrzymujący spalania. 
  

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 warunkach normalnych. 
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Patrz część 10.1 na temat reaktywności. 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 
Bezpośrednie światło słoneczne. Skrajnie wysokie lub niskie temperatury. 
 

10.5. Materiały niezgodne 
Silne kwasy. Silne zasady. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Tlenek węgla.Dwutlenek  węgla. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany 
 

 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
Rakotwórczość : Nie sklasyfikowany 
 

 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracja : Nie sklasyfikowany 
 

  
 
 

Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na 
zdrowie człowieka i możliwe objawy 

: Nie zawiera składników, klasyfikowanych jako niebezpieczne.  

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
 

12.1. Toksyczność 
Ekologia - ogólnie : Nie zawiera składników sklasyfikowanych jako „niebezpieczne dla środowiska”. 
 

 
 
 
 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

POWAIR PENETRATOR  
Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalono. 

 
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

POWAIR PENETRATOR  
Zdolność do bioakumulacji Nie ustalono. 

 

 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak dodatkowych informacji 
 

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

POWAIR PENETRATOR  
PBT: nie istotny – nie wymaga rejestracji 
vPvB: nie istotny – nie wymaga rejestracji 

 

 

 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Dodatkowe wskazówki : Unikać uwolnienia do środowiska 

SEKCJA 13: Likwidacja odpadów  
 

13.1. Metody utylizacji odpadów 
Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zalecenia dotyczące usuwania odpadów : Zniszczyć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/krajowymi przepisami bezpieczeństwa. 
Ekologia - odpady : Unikać uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
 

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
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14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nr UN (ADR) : Nieuregulowany 
Nr UN (IMDG) : Nieuregulowany 
Nr UN (IATA) : Nieuregulowany 
Nr UN (ADN) : Nieuregulowany 
Nr UN (RID) : Nieuregulowany 
 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR) : Nieuregulowany 
Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nieuregulowany 
Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : Nieuregulowany 
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADN) : Nieuregulowany 
Prawidłowa nazwa przewozowa (RID) : Nieuregulowany 
 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
ADR   
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADR) : Nieuregulowany 
   
IMDG   
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IMDG) : Nieuregulowany 
   
IATA   
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (IATA) : Nieuregulowany 
   
ADN   
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (ADN) : Nieuregulowany 
   
RID   
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie (RID) : Nieuregulowany 
 

14.4. Grupa opakowań  
Grupa opakowań (ADR) : Nieuregulowany 
Grupa opakowań (IMDG) : Nieuregulowany 
Grupa opakowań (IATA) : Nieuregulowany 
Grupa opakowań (ADN) : Nieuregulowany 
Grupa opakowań (RID) : Nieuregulowany 
 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Produkt niebezpieczny dla środowiska : Nie 
Ilości wyłączone : Nie 
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji 
 

    
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

- Transport lądowy 
  

Nieuregulowany 

- transport morski 
  

Nieuregulowany 

- Transport lotniczy 
  

Nieuregulowany 

- Transport śródlądowy 
  

Nieuregulowany 

- Transport kolejowy 
  

Nieuregulowany 
 

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

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
Nie zawiera substancji podlegającej ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 

Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH 
 

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej na liście Załącznika XIV rozporządzenia REACH 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

 

15.1.2. Przepisy krajowe 
Brak dodatkowych informacji 
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Substancja nie jest niebezpieczna  
  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

 

Skróty i akronimy: 
ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami 

wodnymi 
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 
IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
IMDG Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych   
PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów 
RID Regulamin międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją 
SDS Karta charakterystyki 
vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

 

Źródła danych : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w 
świetle dodatków i uchyleń dyrektyw, 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiany rozporządzenia  
(WE) nr 1907/2006. 

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

Inne informacje : Żadne(a). 
 
 
 
 

 

 
 
 
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich 
rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu 
 


