Data aktualizacji: Styczeń 2012
Aktualizacja: 3

KARTA CHARAKTERYSTYKI
BOSTIK STICKI DOTS
Zgodna z Przepisami (EC) Nr 1907/2006

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu

BOSTIK STICKI DOTS

Numer produktu

805828, 805811, 805712, 805897, 805736x, 805699x, 806108

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dostawca
BOSTIK LTD.
COMMON ROAD
STAFFORD
STAFFORDSHIRE ST16 3EH
+44 1785 272625
sds.uk@bostik.com
1.4 Telefon alarmowy
+44 1785 272650 (24h)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (EC 1999/45/EEC)
nie sklasyfikowano
2.2. Elementy oznakowania
Frazy ryzyka
NC
nie sklasyfikowano
S2
trzymać poza zasięgiem dzieci
2.3. Pozostałe zagrożenia

3. SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH
3.2 Mieszaniny
Komentarze do składu
Brak składników podlegających klasyfikacji oraz tych posiadających limit narażenia w miejscu pracy.

4 PIERWSZA POMOC
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Informacje ogólne
Ogólna pierwsza pomoc, odpoczynek, ciepło i świeże powietrze.
Bostik Sp. z o.o.
Ul. Średzka 8, 63-005 Kleszczewo, Tel.: + 48 61 663 88 86, Fax: + 48 61 663 88 87, E-mail: biuro@bostikpolska.pl
NIP 777-27-30-854, Regon 634508070
A company of TOTAL
www.bostikpolska.pl
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Po wdechu
Wyprowadzić natychmiast narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli dyskomfort się utrzymuje, należy
skonsultować się z lekarzem.
Po połknięciu
Nie prowokować wymiotów. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą
Przenieść poszkodowanego od źródła zanieczyszczenia. Przemyć skórę natychmiast dużą ilością wody. Jeśli
podrażnienie nadal utrzymuje się po myciu, należy skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami
Niezwłocznie przemyć oczy. Kontynuować przemywanie przez co najmniej 15 minut. Skonsultować się z lekarzem.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Po wdechu
zanotowano szczególnych objawów.
Po połknięciu
Nie zanotowano szczególnych objawów.
Po kontakcie ze skórą
zanotowano szczególnych objawów.
Po kontakcie z oczami
zanotowano szczególnych objawów.

Nie

Nie
Nie

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak szczególnych środków pierwszej pomocy.

5 ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE
5.1. Środki gaśnicze
Środki gaśnicze
Produkt nie jest palny. Używać środków gaśniczych odpowiednich do otaczających materiałów.
5.2. Szczególne zagrożenie związane z substancją lub mieszaniną
Szczególne zagrożenia
Ogień lub wysokie temperatury wytwarzają: toksyczne gazy/opary/dymy: dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla
(CO).
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Sprzęt ochronny dla strażaków
Stosować wyposażenie ochronne odpowiednie do otaczających materiałów.

6 ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU WYCIEKU
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne oraz procedury w sytuacjach awaryjnych
Należy założyć odzież ochronną zgodnie z Sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki.
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6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie wylewać do kanalizacji, cieków wodnych lub do gleby.
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do jego usuwania.
Zatrzymać wyciek, jeśli nie wiąże się to z ryzykiem. Nie zanieczyszczać źródeł wody i kanalizacji. Zebrać
odkurzaczem lub chłonnym materiałem, przechowywać w zamkniętym pojemniku do wywozu. Unikać
wytwarzania i rozprzestrzeniania kurzu. Unikać kontaktu ze skórą oraz wdychania rozlanego materiału, kurzu lub
oparów. Nosić niezbędny sprzęt ochronny. Pojemniki z zebranym materiałem muszą być właściwie oznakowane (z
podaniem zawartości oraz symbolami niebezpieczeństwa).
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Stosować odzież ochronną zgodnie z Sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki.

7 STOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania.
Nie zajmować się uszkodzonymi opakowaniami bez sprzętu ochronnego. Użyć wentylacji mechanicznej w
przypadku zastosowania, które może być związane z formowaniem się kurzu. Unikać wycieku oraz kontaktu ze
skórą i oczami.
7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania, z uwzględnieniem wszelkich materiałów niekompatybilnych.
Przechowywać w oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
7.3. Szczególne końcowe zastosowanie/a produktu
Stwierdzone zastosowania produktu zostały wyszczególnione w Sekcji 1.2.

8 KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHORNY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry kontroli
Komentarze do składu
WEL=Work Exposure Limits (Limity narażenia w miejscu pracy)
8.2. Kontrola narażenia
Sprzęt ochronny: rękawice, okulary i maska ochronna.
Warunki procesu
Należy użyć zabezpieczeń technicznych w celu ograniczenia zanieczyszczenia to dopuszczalnego poziomu.
Środki techniczne
Stosowanie produktu powinno odbywać się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Ochrona dróg oddechowych
Założyć maskę ochronną, jeśli występuje formowanie się kurzu.
Ochrona rąk
Nosić odpowiednie rękawice ochronne, jeśli występuje ryzyko kontaktu ze skórą. Założyć cienkie bawełniane
rękawice pod rękawice gumowe, jeśli występuje ryzyko wystąpienia alergii.
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Ochrona oczu
występuje ryzyko popryskania należy założyć okulary ochronne lub osłonę twarzy.

Jeśli

Pozostała ochrona
Jako zabezpieczenie przed popryskaniem lub zabrudzeniem należy nosić odpowiednie ubranie ochronne.
Środki higieny
Szybko przemyć, jeśli skóra została zabrudzona. Ściągnąć zabrudzone ubranie. Podczas stosowania nie należy
jeść, pić oraz palić. Umyć ręce na zakończenie pracy oraz przed jedzeniem, paleniem oraz korzystaniem z toalety.
Użyć odpowiedniego kremu do skóry w celu zabezpieczenia skóry przed wysychaniem. NIE PALIĆ w miejscu pracy!

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje dotyczące podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd
ciało stałe
Kolor
bezbarwny
Zapach
delikatny
Rozpuszczalność
niemieszalna z wodą
9.2. Pozostałe informacje

10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. Reaktywność
Brak szczególnego niebezpieczeństwa związanego z tym produktem.
10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Niedostępne.
Niebezpieczna polimeryzacja
Nieznane.
10.4. Warunki, których należy unikać
Unikać nadmiernego gorąca przez dłuższy okres czasu.
10.5. Materiały niekompatybilne
Materiały, których należy unikać.
Nie zanotowano żadnych grup niekompatybilnych.
produkty rozkładu
Ogień wytwarza: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2).

10.6.

Niebezpieczne

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat skutków toksykologicznych
Ostrzeżenia zdrowotne
Poważne skutki długoterminowe nie są znane dla tego produktu. Dostanie się cząstek do oczu może powodować
podrażnienie i pieczenie. Może powodować dolegliwości po połknięciu.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
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Ekotoksyczność
Składniki produktu nie zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska. Jednakże nie wyklucza to
możliwości, że większy i częsty wyciek może mieć szkodliwe lub niszczące działanie na środowisko.
12.1. Toksyczność
Brak dostępnych danych.
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Zdolność do rozkładu
Brak
danych na temat zdolności produktu do rozkładu.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Zdolność do bioakumulacji
Brak
dostępnych danych na temat bioakumulacji produktu.
12.4. Mobilność w glebie
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dostępnych danych.
12.6. Pozostałe działania niepożądane
Niedostępne.

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Informacje ogólne
Podczas usuwania odpadów należy stosować te same środki ostrożności, co podczas stosowania produktu.
13.1. Metody utylizacji odpadów
Utylizacja odpadów i pozostałości powinna następować zgodnie z wymogami lokalnych władz. Przekazać do
recyclingu, jeśli jest to możliwe.

14 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne

Produkt nie jest objęty międzynarodową regulacją dotyczącą transportu
niebezpiecznych towarów (IMDG, IATA, ADR/RID)

14.1 UN nr
Nie dotyczy.
14.2.UN prawidłowa nazwa przewozowa
Nie dotyczy.
14.3. Klasa/y zagrożenia podczas transportu
Etykiety transportowe
Nie wymaga oznakowania ostrzegawczego w transporcie.
14.4. Grupy opakowaniowe
Nie dotyczy.
14.5. Zagrożenia dla środowiska
Substancja niebezpieczna dla środowiska / Zanieczyszczenie morskie:
14.6. Szczególne ostrzeżenia dla użytkowników
Nie dotyczy.
14.7. Transport luzem zgodnie z Aneksem II MARPOL 73/78 i IBC Code
Nie dotyczy.

Nie.

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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Dokumenty statutowe
The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (S.I 2009 No. 716).
Approved Code Of Practice
Classification and Labelling of Substances and Preparations Dangerous for Supply.
Wytyczne
Workplace Exposure Limits EH40. Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37.
Przepisy UE
Dangerous Substance Directive 67/548/EEC. Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC. Regulation (EC) No
1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labeling and
packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC i 1999/45/EC, and
amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

16 POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacje ogólne
Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami Bostik Ltd. W celu uzyskania dalszych informacji należy
sięgnąć do karty technicznej produktu lub skontaktować się z Działem Technicznym.
Źródła informacji
Niniejsza karta charakterystyki została opracowana przy użyciu dostępnych informacji dotyczących
bezpieczeństwa dostarczonych przez dystrybutora surowców.
Uwagi do aktualizacji
UWAGA: Linie na marginesie wskazują istotne zmiany w stosunku do pierwotnej wersji. Niniejsza karta
charakterystyki zastępuje wszystkie poprzednie wydania. Użytkownicy są ostrzeżeni, iż powinni upewnić się, że
karta jest aktualna. Należy zniszczyć wszystkie poprzednie karty charakterystyki, a w przypadku wątpliwości
należy skontaktować się z Bostik Limited.
Wydana przez
Data aktualizacji
Aktualizacja
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