Karta Charakterystyki

zgodna z Rozporz dzeniami WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) oraz 2015/830

Wersja: 1.0/PL

Vi-Pro® WINDOW NEUTRAL SILICONE

Data: 09.03.2018 r.

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu:

Vi-Pro® WINDOW NEUTRAL SILICONE
Uniwersalny silikon neutralny do szklenia i uszczelnie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: uszczelniacz/kit uszczelniaj cy do zastosowa profesjonalnych.
Zastosowania odradzane:
inne ni wskazane powy ej.
1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki:
Nazwa:
Proventuss Polska Sp. z o.o.
Adres:
ul. Flisa 4, 02-247 Warszawa, Polska
Telefon:
+48 22 122 85 49
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: reach@vi-pro.eu
1.4 Numer telefonu alarmowego:
Ogólny numer alarmowy 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z Rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008
Skin Sens. 1 H317 Mo e powodowa reakcj alergiczn skóry.
2.2 Elementy oznakowania
2.2.1 Oznakowanie zgodnie z Rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia i has o ostrzegawcze

UWAGA
Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:
H317 Mo e powodowa reakcj alergiczn skóry.
Zwroty wskazuj ce rodki ostro no ci:
P101 W razie konieczno ci zasi gni cia porady lekarza nale y pokaza pojemnik lub etykiet .
P102 Chroni przed dzie mi.
P261 Unika wdychania py u/dymu/gazu/mg y/par/rozpylonej cieczy.
P272 Zanieczyszczonej odzie y ochronnej nie wynosi poza miejsce pracy.
P280 Stosowa r kawice ochronne/odzie ochronn /ochron oczu/ochron twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR : Umy du ilo ci wody.
P333+P313 W przypadku wyst pienia podra nienia skóry lub wysypki: Zasi gn porady/zg osi si pod opiek lekarza.
P501 Zawarto /pojemnik usuwa do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
Dodatkowe zwroty informuj ce o zagro eniach:
EUH066 Powtarzaj ce si nara enie mo e powodowa wysuszanie lub p kanie skóry.
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N-(3-(trimetoksysilil)propylo)etylenodiamina;

2.3 Inne zagro enia
Zawarte w mieszaninie substancje nie zosta y zidentyfikowane jako substancje PBT ani jako substancje vPvB.

SEKCJA 3: SK AD/INFORMACJA O SK ADNIKACH
3.1. Substancje – nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny
Nazwa chemiczna
w glowodory , C12-C16, izoalkeny , cykliczne, < 2%
zw. aromatycznych
REACH 01-2119456377-30-XXXX
butan-2-on O,O',O'' (metylosililidyn)trioksym
REACH 01-2119970560-38-XXXX
N-(3-(trimetoksysilil)propylo)etylenodiamina
REACH 01-2119970215-39-XXXX
trimetoksy(metylo)silan
REACH 01-2119517436-40-XXXX

Pe na tre

Identyfikacja
CAS —
EINECS 927-676-8
Index —
CAS 22984-54-9
EINECS 245-366-4
Index —
CAS 1760-24-3
EINECS 217-164-6
Index —
CAS 1185-55-3
EINECS 214-685-0
Index —

Klasyfikacja

St enie

Asp. Tox. 1 H304
EUH066

10 - < 25%

Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317

1 - < 5%

Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317

0,1 - < 1%

Flam. Liq. H225
Skin Sens. 1 H317

0,1 - < 1%

zwrotów H w sekcji 16 Karty.

SEKCJA 4. PIERWSZA POMOC
4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
Uwagi ogólne:
W razie wypadku/awarii lub z ego samopoczucia zasi gn natychmiast porady lekarza. W przypadku utrzymuj cych si
objawów lub jakichkolwiek w tpliwo ci zasi gn porady medycznej.
Ochrona osób udzielaj cych pierwszej pomocy:
Osoby udzielaj ce pierwszej pomocy powinny zadba o w asne bezpiecze stwo i stosowa
w przypadku potencjalnego nara enia.

rodki ochrony indywidualnej

Po nara eniu przez drogi oddechowe:
W razie dostania si do dróg oddechowych wyprowadzi na wie e powietrze. Uzyska pomoc lekarsk w przypadku
wyst pienia objawów.
Po kontakcie ze skór :
W przypadku kontaktu ze skór natychmiast sp uka skór du
wyst pienia objawów.

ilo ci wody. Uzyska pomoc lekarsk w przypadku

Po kontakcie z oczami:
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast p uka oczy du ilo ci wody przez co najmniej 15 min. Wyj
kontaktowe, je eli s stosowane i mo na je atwo usun . Zasi gn porady medycznej.

soczewki

Po po kni ciu:
W przypadku po kni cia NIE wywo ywa wymiotów. Uzyska pomoc lekarsk w przypadku wyst pienia objawów.
Dok adnie p uka usta wod
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4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia:

W przypadku wyst pienia objawów i skutków patrz sekcja 11. W okre lonych przypadkach objawy zatrucia mog
wyst pi dopiero po d szym czasie/po kilku godzinach. W kontakcie ze skór mo e wywo ywa reakcje alergiczne.

4.3. Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania
z poszkodowanym:
Leczy objawowo i wspomagaj co.

SEKCJA 5. POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU
5.1 rodki ga nicze

Odpowiednie rodki ga nicze: w zale no ci od rodków gromadzonych w pobli u.
Niew ciwe rodki ga nicze: silny strumie wody.

5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin :

Szczególne zagro enia podczas gaszenia po aru: nie u ywa zwartego strumienia wody, poniewa mo e rozproszy
i rozprzestrzeni ogie . Nara enie na produkty spalania mo e powodowa zagro enie dla zdrowia. Niebezpieczne
produkty spalania : tlenki w gla oraz inne niezidentyfikowane produkty pirolizy.

5.3 Informacje dla stra y po arnej:

Specjalny sprz t ochronny dla stra aków: W razie po aru za
Stosowa rodki ochrony indywidualnej.

aparat oddechowy z zamkni tym obiegiem powietrza.

Specjalne metody gaszenia: ywa rodków ga niczych odpowiednich dla warunków lokalnych i rodowiska. U ywa
aerozolu wodnego do ch odzenia zamkni tych pojemników. Usun nieuszkodzone pojemniki z miejsca po aru, o ile
uczynienie tego jest bezpieczne. Ewakuowa teren.

SEKCJA 6. POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA
6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Indywidualne rodki ostro no ci: Zapewni odpowiedni wentylacj . Stosowa
rodki ochrony indywidualnej.
Przestrzega zalece dotycz cych bezpiecznego post powania i stosowania rodków ochrony indywidualnej. Nale y
zapobiec powstaniu atwopalnych mieszanin powietrza z parami, zarówno poprzez wentylacj jak i zastosowanie rodka
inertyzuj cego. Unieszkodliwi wszystkie ród a zap onu. Wyeliminowa adunki elektrostatyczne poprzez zapewnienie
uziemienia i wzajemnego po czenia wszystkich powierzchni przewodz cych, na których mo e powsta elektryczno
statyczna.

6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska:

Nie dopuszcza do przedostania si do kanalizacji i wód powierzchniowych.

6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s

ce do usuwania ska enia:

Metody oczyszczania: Wch on w oboj tny materia sorpcyjny. St umi (zbi ) gazy/pary/mg y rozpylonym strumieniem
wody. W przypadku du ych wycieków nale y ograniczy rozprzestrzenianie si rozlewiska stosuj c obwa owanie lub
inne odpowiednie metody zaradcze. Je eli otoczony wa em materia mo e zosta wypompowany nale y przechowywa
odzyskany materia w odpowiednim pojemniku.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Sekcja 7 informacje dotycz ce bezpiecznego stosowania. Sekcja 8 informacje dotycz ce indywidualnych rodków
ostro no ci. Sekcja 13 informacje dotycz ce post powania z odpadami.

3/10

Karta Charakterystyki

zgodna z Rozporz dzeniami WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) oraz 2015/830

Wersja: 1.0/PL

Vi-Pro® WINDOW NEUTRAL SILICONE

Data: 09.03.2018 r.

SEKCJA 7. POST POWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania
rodki ostro no ci niezb dne dla bezpiecznego obchodzenia si z produktem
Przechowywa opakowania szczelnie zamkni te. Kontrolowa wycieki i odpady, usuwaj c je bezpiecznymi metodami
(sekcja 6). Nie dopu ci do samoistnego wycieku z pojemników. Zachowa porz dek i czysto podczas obchodzenia si
z niebezpiecznymi produktami.
Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania po arom i wybuchom
Nie dopuszcza do parowania produktu, gdy zawiera substancje atwopalne, których pary mog tworzy z powietrzem
mieszaniny atwo si zapalaj ce w obecno ci róde zap onu. Kontrolowa ród a zap onu (telefony komórkowe, iskry)
i przelewa produkt powoli aby nie doprowadzi do powstawania adunków elektrostatycznych. Unika kontaktu
bezpo redniego i rozpylania produktu. Informacje na temat warunków i substancji, których nale y unika mo na znale
w sekcji 10.
Zalecenia techniczne zapobiegaj ce zagro eniom toksykologicznym
Nie je , ani nie pi podczas stykania si z produktem, po zako czeniu czynno ci umy r ce odpowiednim rodkiem
czysto ci.
Zalecenia techniczne zapobiegaj ce zagro eniom dla rodowiska
Zaleca si przechowywa w pobli u produktu materia absorpcyjny (patrz sekcja 6.3).

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych
niezgodno ci
Techniczne aspekty przechowywania Temperatura magazynowania: 5 - 30 °C
Ogólne warunki przechowywania Unika róde ciep a, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywa z dala od
rodków spo ywczych. Wi cej informacji patrz sekcja 10.5

7.3 Szczególne zastosowanie (-a) ko cowe

Zgodne z sekcj 1.2 Karty.

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ENIA / RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycz ce kontroli:
Najwy sze dopuszczalne st enia i nat enia czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy – podstawa
prawna: Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy szych
dopuszczalnych st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy Dz. U. Nr 2014, poz. 817 ze zm.
– nie dotyczy.
DNEL dla pracowników
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DNEL dla konsumentów

PNEC

8.2 Kontrola nara enia i sprz t ochronny
Wymagania ogólne: Minimalizowa st enia nara enia w miejscu pracy. Stosowa tylko w pomieszczeniach
wyposa onych w przeciwwybuchow wentylacj wyci gow . Stosowa miejscow wentylacj wyci gow .

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona r k
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Ochrona dróg oddechowych

Ochrona skóry

Zagro enia termiczne: nie dotyczy.
Kontrola nara enia rodowiska: nie dopuszcza do rozprzestrzeniania si w rodowisku i przedostania si do kanalizacji
i cieków wodnych.

SEKCJA 9. W

CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych w

Wygl d
Zapach
Próg zapachu
pH
Temperatura topnienia/krzepni cia
Pocz tkowa temperatura wrzenia
Temperatura zap onu
Szybko parowania
Palno (cia a sta ego, gazu)
Pr no par
Wzgl dna g sto par
sto
Rozpuszczalno
Wspó czynnik podzia u: n- oktanol/woda
Temperatura samozap onu
Temperatura rozk adu
Lepko
ciwo ci wybuchowe
ciwo ci utleniaj ce

9.2 Inne informacje
LZO:

ciwo ci fizycznych i chemicznych

ciecz, pasta
charakterystyczny dla detergentów
nie oznaczono
nie oznaczono
nie oznaczono
268°C
> 60°C
nie oznaczono
nie dotyczy
3 Pa w 20°C; 28 Pa w 50°C
nie oznaczono
970 kg/m3 w 20°C
nie rozpuszczalny w wodzie
nie oznaczono
235°C
nie oznaczono
> 20,5 cSt w 40°C
nie wykazuje
nie wykazuje
3

1,19% / 11,55 kg/m (11,55 g/l)
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I REAKTYWNO

10.1 Reaktywno

Nieklasyfikowany jako zagro enie zwi zane z reaktywno ci . Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.2 Stabilno

chemiczna

10.3 Mo liwo

wyst powania niebezpiecznych reakcji

Stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.
Nie s znane niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, których nale y unika

Nie s znane.

10.5 Materia y niezgodne

Unika silnych kwasów i zasad.

10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu

Nie s znane niebezpieczne produkty rozpadu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
Toksyczno

komponentów

Toksyczno ostra:
Nieklasyfikowane w oparciu o dost pne informacje.
Dzia anie ce/dra ni ce na skór :
Nieklasyfikowane w oparciu o dost pne informacje.
Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy:
Nieklasyfikowane w oparciu o dost pne informacje.
Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór :
Mo e powodowa wyst pienie reakcji alergicznych w kontakcie ze skór .
Dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dost pne informacje.
Rakotwórczo
Nieklasyfikowane w oparciu o dost pne informacje.
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Szkodliwe dzia anie na rozrodczo
Nieklasyfikowane w oparciu o dost pne informacje.
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe –nara enie jednorazowe
Nieklasyfikowane w oparciu o dost pne informacje.
Dzia anie toksyczne na narz dy docelowe –nara enie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dost pne informacje.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczno :

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla rodowiska.

12.2. Trwa

i zdolno

do rozk adu:

12.3. Zdolno

do bioakumulacji

Sk adniki s szybko biodegradowalne.

Brak dost pnych danych dla produktu.

12.4. Mobilno

w glebie

Brak dost pnych danych.

12.5. Wyniki oceny w

Nie dotyczy.

ciwo ci PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dzia ania

Brak dost pnych danych.

SEKCJA 13. POST POWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zu yte i puste pojemniki nale y traktowa jak odpady niebezpieczne i usuwa zgodnie z przepisami lokalnymi
i krajowymi. Proponowany kod odpadu (Dyrektywa 2008/98/WE): 08 04 10

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ CE TRANSPORTU
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy.

14.2. Prawid owa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagro enia w transporcie

Nie dotyczy.
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14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5. Zagro enia dla rodowiska

Nie dotyczy.

14.6. Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników

Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Zezwolenia (Tytu VII, rozporz dzenie 1907/2006) – Dla tego produktu nie zosta y wymienione adne szczególne
zezwolenia.
Ograniczenia (Tytu VII, rozporz dzenie 1907/2006) – Dla tego produktu nie zosta y wymienione adne ograniczenia
stosowania.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pó n. zm.).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwy szych dopuszczalnych
st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodków ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).
1272/2008/WE Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pó n. zm.
1907/2006/WE Rozporz dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowania ogranicze w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw 1999/45/WE oraz
uchylaj ce Rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93
i nr 1488/94, jak równie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE wraz z pó n. zm.
2015/830/WE Rozporz dzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie
chemikaliów (REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylaj ca niektóre dyrektywy.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowa i odpadów
opakowaniowych.

15.2. Ocena bezpiecze stwa chemicznego
Nie jest wymagana.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE
Pe ny tekst zwrotów H
H304 - Po kni cie i dostanie si przez drogi oddechowe mo e grozi

mierci
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H318 - Powoduje powa ne uszkodzenie oczu
H319 - Dzia a dra ni co na oczy
H225 - Wysoce atwopalna ciecz i pary
H315 - Dzia a dra ni co na skór
H317 - Mo e powodowa reakcj alergiczn skóry
EUH066 - Powtarzaj ce si nara enie mo e powodowa wysuszanie lub p kanie skóry
Pe ny tekst skrótów:
Skin Sens. 1
Dzia anie uczulaj ce na skór kat. 1
Eye Irrit. 2
Dzia anie dra ni ce na oczy kat. 2
Skin Irrit. 2
Dzia anie dra ni ce na skór kat. 2
Asp. Tox. 1
Zagro enie spowodowane aspiracj kat. 1
Eye Dam. 1
Powa ne uszkodzenie oczu kat. 1
Flam. Liq. 2
Substancja ciek a atwopalna kat. 2
vPvB
Bardzo trwa y i wykazuj cy du zdolno do bioakumulacji.
PBT
Substancja trwa a, wykazuj ca zdolno do bioakumulacji i toksyczna
IC50
Po owa maksymalnego st enia hamuj cego
LC50
St enie substancji toksycznej powoduj ce mier 50% grupy populacji organizmów testowych
LD50
Dawka potrzebna do spowodowania mierci 50% populacji testowej ( rednia dawka miertelna)
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki s w ciwe wed ug naszej najlepszej wiedzy, informacji i przekonania w chwili
jej publikacji. Podane informacje zosta y opracowane jedynie jako wskazówki dotycz ce bezpiecznego post powania z produktem,
jego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu i utylizacji oraz uwolnienia, i nie mog by traktowane jako gwarancja
lub specyfikacja jako ciowa. Niniejsze informacje odnosz si tylko do wyznaczonego, okre lonego materia u i mog straci wa no ,
je eli materia jest u ywany w po czeniu z jakimikolwiek innymi materia ami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, je li nie
zosta o to okre lone w niniejszym tek cie.
ytkownicy materia u powinni przejrze informacje i zalecenia w okre lonym kontek cie zamierzonego przez nich sposobu
post powania z produktem, jego u ytkowania, przetwarzania i przechowywania z uwzgl dnieniem oceny stosowno ci materia u
niniejszej Karty Charakterystyki w produkcie ko cowym u ytkownika, o ile ta ocena ma zastosowanie.
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