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SEKCJA
I

.l

.

l:

Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiEbiorstwa

Ident),fikator produktu:

JODOFORM
Nr CAS: 75-41-8
Nr WE: 200-874-5
Synonimy:
iodoform,
iodoformium,
triiodomethanum,
tr6jjodometan,

iodoformio,
tri-iodomethane
1.2.

odradzane:

1.2.1. Substancja chemiczna.

1

.2.2.

I

.3.

Wytwarzanie preparat6w farmaceutycznych i wyrob6w medycznych.
Su bstancj a odpow iada wymagan iom farmakope i amerykaf skiej.
Substancja nieprzeznaczona do sporzqdzania lek6w recepturowych i aptecznych.
Surowiec farmaceulvczny przeznaczony wvlaczn ie do receptury.
Sporz4dzanie lek6w recepturowych i aptecznych.
Dane dot-vczace dostawcy karty charakterystyki:
CHEMA ELEKTROMET Sp6ldzielnia Pracy

-

35-105 Rzesz6w, ul. PrzemYslowa 9
tel.: + 48 11 854-93-69, 862-05-90
1uv'+48 11 862-26-47
e-mail: cherna@chema.rzeszow.pl

1.4.

Numer telefonu alarmowego:
Instytut Medycyny Pracy w N-odzi: +48 42 657 99 00; +48 42 631 47 67
Stra2 Pozarna: 998

Eurooeiski numer alannowv: I l2
SEKCJA 2: Identyfi k acja zagroileh

2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Jodoform zostal zaklasyfikowany jako stwarzajqcy zagrolenie: Dzialanie drazni4ce na sk6rq,
kategoria 2,Dzialanie drazniqce naoczy, kategoria 2,Stwarzaj4cy zagrolenie dla Srodowiska
wodnego, przewlekte, kategoria 2,Dzialanie toksyczne nanarzqdy docelowe w nastqpstwie

Toksyczno66 ostra, kategoria 4, zgodnie
z Rozporz4dzeniem (WE) nr 127212008 wtaz ze zmianami. Szczeg6lowe informacje
dotycz4ce wplywu na stan zdrowiaoraz ewentualnych objaw6w molnaznalefl(, w sekcji 11.

jednorazowego naraZenia, kategoria

2.2.

3,

Elementy ozrrakowania:
-Zgodnie z rozporzqdzenietn (WE) nr 127212008 wrazze zmianami

Haslo ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazuj4ce rodzaj zagroZen ia:
H302 -Dziala szkodliwie po polkniEciu.
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H3l2
H3l9

- Dziala szkodliwie w kontakcie ze sk6rq.
- Dziala drazni4co naoczy.
H335 - Moze powodowai podraZnienie dr6g oddechowych.
Zwrot)' wskazuj ace Srodki ostro,noSci
Zapobieganie:
P280
P261

:

- Stosowai rEkawice ochronne/odzieL
- Unikai wdychania pylu/par.

ochronnlochronq oczulochronptwarzy.

Reagowanie:
P305+P351+P338

- W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka6 wod4
przezkilka minut. WyjSi soczewki kontaktowe, jeZeli s4 i moZna je latwo usunq6.

Usuwanie:

P50l

- Zawartoiclpojerrnik

usuwac zgodnie z krajowymi przepisarni.

Uwugtt: w przypadku surowca farmuceutycznego elementy oznakowania i treit nadruku sq zgoclne
z pozwoleniem nr 13680 na dopuszczenie do obrotu surowcafarmaceutycznego JODOFORM
wydtnym przez Ministra Zdrowin.

2.3.

lnne zagrolenia:
Brak.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach
3. I

.

Substancje:

JODOFORM (iodoform)
Wz6r chemiczny: CHIj

Skladnik
Jodol'orrn

Klasyfikacja dla
Nr WE

NT CAS
7 5-47

-8

200-81 4-5

Udzial "/"
<1000

1272t2008t-wE.

Acute Tox. 4
Eye

lrrit.

2

Skin irrit.2
Aquatic Chronic 2
STOT SE 3
SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

Opis Srodk6w pierwszej pomocy:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIQ DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi6 lub
wyrrieSi poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni6 warunki do odpoczynku w pozycji
umoZliwiajqcej swobodne oddychanie W przypadku utraty przytomnoSci uloZyc
poszkodowanego do transportu w stabilnej pozycji na boku.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOM: Umy6 duz4 iloSci4wody z mydlem.
Zdjq(, zanieczy szczone

u

bran ie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka6 wodqprzez kilka minut.
Wyjqi soczewki korrtaktowe, jeZeli s4 i moZna je latwo usun46.
W przypadku polkniEcia: przeplukai usta wod4 poda6 du24 ilo56 wody do picia, wezwa(.
lekarza. N ie wywolywac wy

4.2.

n.r

iot6w.

NajwaZniejsze ostre i op62nione objawy oraz skutki nara2enia'.
Drogi odd echowe : dzialanie dr alni4ce.
Przew6d pokarmowy: dzialanie drazniqce, problemy zol4dkowe i ielitowe.
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: dzialan ie dra2rr iqce.
86le glowy, apatia, drgawki, wymioty, zaburzenia psychiczne.

Oczy
4.3.

postQpowania z poszkodowanym

:

W przypadku utrzymania siq dzialania dra2niqcego na oczy: Zasipgnqi porady/zglosii siE pod
opiekq lekarza.
W przypadku wyst4pienia podraznienia sk6ry: Zasipgnq(, poradylzglosi6 siE pod opiekq
lekarza.

W przypadku zlego samopoczucia skontaktowai siE z OSRODKIEM ZATRUC ;ub z
lekarzem

W PRZYPADKU POI-KNIQCIA: W przypadku zlego samopoczucia skontaktowa6 siq z
oSRonrteM ZATRUC lub z lekarzem.
Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie.
SEKCJA 5: PostEpowanie w przypadku poZar
5.1

.

Srodki ga5nicze:
Woda (rngla), piana, dwutlenek wqgla, proszki ga(nicze orazmaterialy zapobiegaj4ce
rozprzestrzenianiu ognia. Niedozwolony pelny strumiefi wody.

5.2.
ProdLrktami reakcji spalania s4: tlenek wggla i dwutlenek wpgla. Mogq powsta6
n

5.3.

iebezpieczne opary zwi4zk6w jodu.

Irrformacje dla strazry pozarnej:
'W razie polaru, zaloLy(,
izoluj4cy aparat do oddychania, pelny kombinezon ochronny.
Zapobiega(, przedostawaniu siq Srodk6w gaSniczych do w6d powierzchniowych i
ur.rtowych

SEKCJA 6: PostEpowanie w przypadku niezalnierzonego uwolnienia do Srodowiska
6.1.

awaryjnvch:
Unika6 tworzenia pyl6w; nie wdychad pyl6w. Unika6 zanieczyszczenia substancj4. Zapewni6
wystarczaj4cq wentylacjq. Ewakuowad strefE zagroZenia, podj4i natychmiastowe kroki
zapobiegawcze, skonsultowac siE z eksperlem. Stosowa6 rpkawice ochronne/odzieZ
ochronn4/ochronq oczulochronq twarzy. Unikad wdychania pylul par. Usun46 wszystkie
wolne plomienie i rnozliwe ogniska zapalne. Nie palii.

6.2.

Srodki ostrozrroSci w zakresie ochrony (rodowiska:
Unikai uwolnienia do Srodowiska. Nie wprowadzad do kanalizacji.

6.3.
s

kaze

rr

ia:

Zebra( wyciek. Zebrat ostroznie substancjq na sucho, przekazat, do ufylizacji. Uniemo2liwic
przedostanie siq do kratek Sciekowych.

6.4.

Odniesienia do inn),ch sekcji:
Stosowac (rodku ochrony indywidualnej zgodnie z Sekcjq 8. Postgpowa( z odpadami zgodnie

z sekci4 13.
SEKCJA 7: Postqpowanie z sr:bstancjami i rnieszaninami oraz ich magazynowanie

Substancjq nale2y stosowai z ostrozrroSciqzwykl4dla chemikal i6w. Stosowac siq do zalecen
podanych rra opakowaniu. Stosowad wylqcznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unikac kontaktLr zoczarni, sk6r4 nie wdychai opar6w. Stosowai Srodki ochrony osobistej
(rgkawice ochrortne, okr-r lary, oclrrona dr6g oddechowych, ubranie ochronne), w miejscu
acv nie palic.

/9
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7.2

wzajemnlzch n iezgodno6c i :
Przechowywad w dobrze wentylowanyrn miejscu. Przechowywad pojemnik szczelnie
zamkniqty. Przechowywa6 pod zamkniqciem. Nie przechowywai ze Srodkami spozywczymi
Lrtleniaj4cymi. Przechowywai w temperaturze nie wyZszej nil25'C. Chroni6 od Swiatla.
I

.3.

Szczeg6lne zastosowanie ko6cowe:
Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narailenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametrydotyczacekontroli:
Najwyzsze dopuszczalne stEzenie jodoformu w Srodowisku pracy:
NDS - chwilowy: l6 mg/rnr, l pp-, NDS - dlugookresowy: 9.8 mglm3,0.6ppm.
NDSCh - nie normowane.

8.2.

Kontrola naralenia:
Stosowne techniczne Srodki kontroli:
Srodki ochronne powinny byi zgodne z dobrymi praktykami higieny pracy zchemikaliami.
Indywidualne Srodki ochron),:
Ogolne Srodki higieny: Stosowai ubranie ochronne. Po pracy z substancjq umyd dokladnie
rqce i twarz. Stosowad krem ochronny do sk6ry.
Ochrona d169 oddechowych: wymagana - przy wylszym stqzeniu stosowai Srodki ochrony
d169 oddechowych. W przypadku chwilowego naralenialub zanieczyszczenia stosowa6
respirator z filtrem. W przypadku intensywnego lub dlugotrwalego nara2enia stosowai
izolujqcy aparat do oddycharria z filtrem A
Ochrona r4k: wyrnagana - rqkawice ochronne - kauczuk butylowy, fluorowqglowy. Zalecana
grubo(c rraterialu 0,5 rnm.
Ochrona ciala: fartuch ochronny.
Ochrona oczu: wymagana - gogle ochronne.
Kontro la nar alenia Srodowiska:
Ernisja z uklad6w wentylacyjnych i urzqdzefi procesowych powinna byi sprawdzana w celu
okre(lenia ich zgodnoSci z wymogami praw o ochronie Srodowiska. Nie wprowadzac do

SEKCJA 9: WlaSciwosci fizyczne i chemiczne
9.1

.

Informacje na ternat podstawow)rch wla6ciwoSci fizycznych i chemicznych:
Postad: cialo stale (proszek lub krysztatki)

Barwa: z6lta
Zap ach: c harakte rysty czny

Pr6g zapachu: brak dostEpnej informacji

pH: (w przes4czu

l,0g/l0rrl

H2O): 4,5+6,0

Temperatura topn ien ialkrzepn

i

gc

ia: ok.

I

20'C

Poczqtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 218"C.
Temperatura zaplorru: brak dostgpnej informacji
SzybkoSi parowania: nie dotyczy
PalnoS6: nie palne

G6rna/dolna granica wybuchowo5ci: Produkt nie jest wybuchowy. Niebezpieczefistwo
wybuclru pylu.

w 20 oC : nie dotyczy
Gqsto(i par: nie dotyczy
GgstoSc wzglqdna w 20 "C: 4,008 g/cm3
PrqZnoSd par

i
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Rozpuszczalno5i: w wodzie (20

'C ): praktycznie nie rozpuszczasig

Wsp6lczynnik podzialu: n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozaplonu: nie palne
Tem pe ratu ra rozklad

u

: brak

d

ostE

pnej informacj i

Lepko(c: nie dotYczY
WlaSciwo6ciwybuchowe: substancja nie jest wybuchowa. Niebezpieczefistwo wybuchu pylu.
WlaSciwo6ci utleniaj4ce: brak dostqpnej informacj i

9.2.

lnne infornracie:
Pod wptywern (wiatla i powietrza ulega stopniowemu rozkladowi'
SEKCJA l0: StabilnoSc i reaktywnoSi
10. I

.

Reakt),wnoS6:

Substancja stabilna w zalecanych warunkach przechowywania.
W koutakcie z sr,rbstancjami wymienionymi w pkt. 10.5 mog4powstawa6 niebezpieczne

produkty reakcji.

10.2.
r

StabilnoS6 chemiczrra:
Substanc.la stabilrra w normalnych warunkach stosowania'

0.3.

Jakwpkt.10.1.

10.4.

Warunki. kt6rych nalezy unika6:

ogrzewanie.2rodlazap|onuidzialanie(wiatlaslonecznego.

10.5.

Materialy niezgodne:
metale
W kontakcie ,--rubrtun..lumi takirnijak: silne utleniacze, mocne zasady, aceton,
produkty
alkaliczne, tnagnez, uritun srebra, tanina, kalomel mog4 powstawa6 niebezpieczne
reakcj i.

I0.6.

Nicheznieczne nroduktv rozkladu:
opary jodu,
W razie po2arr.r produkt rozklada siq emituj4c szkodliwe i podrazniajqce
iodowod6r, tlene k we gl3'!yg!9!l9k
SEKC:n I l: lnforrnacje toksykologiczne
ToksycznoSc ostra:
LD50,,..,,, (doustnie): 355 mg/kg
LD50r,or,r (doustnie): 450 mg/kg
LD5 0s*,,nru,,,o, rpn (doLlstu ie): 487 rn g/kg

Dzialaszkodliwie i drazni4co takcie ze sk6r4'
LD50,,.,,,, (sk6ra): I 184 mg/kg
Powazne uszkodzenie oczuldzialanie drazniace na oczy:
Dzialanie dralniqce na oczy.
Dzialanie uczrrlajqce na drogi oddechowe lub sk6rQ:
podraznienie d169
Ooutuszkodliwie w nastqpstwre wdychania' Moze powodowa6
oddechowych.
LC50...,,,, (wziewnie): 165 rng/rn''/7 h
Dzialanie rnutagenne rra kom6rki rozrodcze:
Brak dostqpnych inforrnacj i'

Rakotw6rczoSi:
h inforrtacii.
Brak d
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Szkodl iwe dzialanie na rozrodczo66:

Brak dostqprrych informacji.
Dziala toksycznie nanarzqdy docelowe w nastEpstwie jednorazowego narazenia.
Dziala szkodliwie po polkniqciu, w kontakcie ze sk6r4 i w nastqpstwie wdychania.
Moze spowodowai podraznienie dr6g oddechowych senno66 lub zawroty glowy.

Mozliwe ciqZkie podraznienia dr6g oddechowyclr i przewodu pokarmowego, sennoS6 i
zawroty glowy.
Zagrozen ie spowodowane asp i racja:

CiEzkie podraznierrie dr6g oddechowych.
Inne inforrnacje:
lnne wla5ciwo6ci niebezpieczne nie mog4 by6 wykluczone. Stosowat, zgodnie z zasadami
bezpieczeristwa i higieny pracy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

Toksyczno5c:

Dzialatoksycznie na organizmy wodne, powoduj4c dlugotrwate zmiany.
LC50: 2920p.gllD6h dla ryb (Pimephales promelas), LC50:0.lmgll24h dla dafni.

12.2.

Trwalo6c i zdolnoSd do rozkladu:
Brak dostEpnych informacj i.

12.3.

Zdolno66 do bioakumulacji:
Brak dostEpnych informacji.

12.4.

Mobilno56 w glebie:
Brak dostqpnej informacj i.

12.5.

W-yniki oceny wla6ciwo5ci PBT i vPvB:
Nie przeprowadzano oceny PBT i vPvB.

12.6.

lnne szkodliwe skutki dzialania:
Nie dopuszczat do przedostania siq do w6d, Sciek6w lub gleby.

SEKCJA l3: Postqpowanie z odpadarni
1

3.

1

.

Metodv

Lrn

ieszkod

l

W sprawie usuniqcia tego preparatu

nale2y skontaktowa6 siq

z

autoryzowan4 firmq

zajrnLrjqcq siq utylizacj4 odpad6w tego typu. Nieoczyszczone opakowania traktowad tak samo
jak prodLrkt. Utylizowa6 zgodnie z przepisami Ustawy z dn. l4 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz.U. z20l3r.poz.2l.zp62niejszymizmianami)orazUstawyz dn.27 kwietnia2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 25 z 2013 r., poz. 1232, j.t. z polriejszymi zmianami).
Nalezy uuikai kontaktu nie rozciericzonego preparatu lub jego duzych ilo6ci z wod4
grlrntowtu instalacj4 wodociqgow4 lub kanalizacyj
SE,KCJA

14.1.

l4: lnformacje dotycz4ce transportu

Numer UN (numer ONZ):

jako niebezpieczny

rozum ien iu przepis6w transporlowych.

Prawidlowa nazwa przewozowa UN.
Nie zaklasyfi kowany jako niebezpieczny

rozumien i u przepis6w transportowych.

N ie zaklasyfikowany

Klasa zagrozenia w transporcie.
jako niebezpieczny

rozu mien iu przepis6w transportowych.

Grupa pakowania.
N ie zak lasyfi ko wany j utiqlg!9ZPl99Z!y

rozum ien iu przepis6w transportowych.

N ie zaklasyfi kowarry

14.2.
|

4.3.

14.4.

n4.

5
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a Srodow iska.

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepis6w transportowych.
Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzaj4ca zagrolenie dla Srodowiska.

146

14.7

Brak szczeg6lnych Srodk6w ostroznoSci. Po owa6 zgodnie z zasadami bezpieczefistwa
i higieny p*"y. Przewozit krytymi Srodkami transportu, zabezpieczai4cymi przed wilgoci4
uszkodzeniarri i nieodpowiedni4 temperatur4.
ransootl Iuzent zgodniez
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepis6w transportowych'

Substancia pakowana iest w opakowania
SEKCJA 15: Informacje dotycz4ce przepis6w prawnych

ie

a'

201 3

i i rnieszanin),:
Xorp*rqa.",rie Pillamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 127212008 z dnia l6 grudnia
2008r. wiprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
do
Rozporz4dzenie Kornisji (WE) NR 790/2009 dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowuj4ce

substancj

.
,

(WE)
postQpu nar-rkowo-technicznego rozporzqdzenie ParlamentLr Europejskiego iRady
nr 127212008 z dnia l6 grudnia 2008r.
do
Rozporzqdzenie Komitji tugl nr 28612011 z dnia l0 marca 20llr. dostosowuj4ce
(WE)
nr
i
Rady
E,uropejskiego
Parlamentu
riaukowo-teclrnicznego rozporzqdzenie
postQpu
'127212008
i
mieszanin'
substancji
pakownia
w sprawie klasyfilacji, oznakowania i

do
Rozporz4dzenie Kornisji iuEl nr 61812012 z dnia l0 lipca 2012 r. dostosowuj4ce
(WE)
nr
i
Rady
postQpl naukowo-technicznego rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego
i mieszanin.
\2127ZOOS w sprawie klasyfi[acji, oznakowania i pakownia substancji
dostosowujqce do
r.
2013
maja
8
dnia
z
(UE)
48712013
nr
Rozporzqdzenie Kornisji
i Rady (WE) nr
postQpu naukowo-technicznego rozporzEdzenie Parlamentu Europejskiego
mieszanin.
i
substancji
pakownia
l21Z12OO8 w sprawie klasyfilacji, oznakowania i
r' dostosowuj4ce
Rozporz4dzenie Komisji (Ue) ir 94412013 z dnia2 paLdziernika 2013
i Rady
Europejskiego
do postqpu naukowo-iechnicznego rozporz4dzenie Parlamentu

(WE)

ni' 127212008 w

sprawie klasyfikacji, oznakowania

i

pakownia substancji

i

tnieszan in.

'.l5812013 z dnia 7 sierpnia 2013 r' zawieral4ce
Rozporz4dzenie Kornisji (uE) nt
i Rady (wE) nr
sprostowanie zalqcz|riki vl do rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i
mieszanin'
substancji
pakowania
l212l2OO8 w sprawie klasyfikacji, oztrakowatria i
z dnia l8 grudnia
Rozporzqdzenie (WE) NR 190772006 Parlamerrtr"r europejskiego i Rady
zezwoleh i stosowanych
2006r. wraz ze zmianami w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
w zakresie chernikali6w (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji

ograniczeh
Rady
Chernikaliow, zrnieniajqce dyrektywq l9ggl45lWE oraz uchylajqce rozporz4dzenie
(EWG) nr 193193 i r;potiqArenie Komisji (WE) nr l488l94,jak r6wnie2 dyrektywq
jyrekty*y Komisii 9ll155/EWG, 93167IEWG, 931105/WE
Radyl61769/EWG i
i 2000121/wE,.
Ustawa z dn. l4 grudnia 2012r. o odpadach'
Ustawazdn.2]kwietnia200lr.PrawoochronySrodowiska.
w Zycie zmian do
Oswiadczeuie rzQdowe z dnia l6 stycznia 2009r. w sprawie wejScia
przewozu
zal4cznik6w A i B Umowy europejskiej dotyczQcej miqdzynarodowego
wrze6nia
30
dnia
w
Genewie
sporzqdzonej
drolo*ego towar6w niebezpilcznycn lnOC;,
1951 r.

-

Rozporz4dzenie Ministra Pracy

6 czerwca 2014 w sprawre
natqzeri czynnik6w szkodliwych dla zdrowia

i Polityki

Spolecznej

najwyzszych dopuszczalnych stE2eri i
w Srodowisku pracy (Dz.U 2014.811) zpo2niEszy

z

dnia
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Ocena bezpieczeristwa chemicznego;

Nie dokonvwano ocenv bezpiecze6stwa chemiczne
SEKCJA l6: Inne informacje
Wprowadzone zmiany w por6wnaniu do poprzedniej wersji:
Podstawowe zmiany w niniejszej karcie charakterystyki dotycz4 uzupelnief informacji
w sekcjach oparlyrnina aktualnyrn stanie naszej wiedzy, wrazze wprowadzeniem aktualnych
odwolaf do przepis6w prawnych (sekcja l3 i sekcja 15).

Fornrat karty charakterystyki zostal dostosowany do aktualnych przepis6w zawartyclt
w zalqcztiku ll rozporzqdzenia (WE) nr 190112006 wraz ze zmianami.
Odniesienia do literatury i zr6del danych:
Kartq opracowano na podstawie kart charakterystyki substancji Iodeal brands AJAY NORTH
AMERICA L.L.C. aktLralizacja 23.10.2012r., oraz zgodnie z przepisami wymienionymi z
sekcji l5 niniejszej karty charakterystyki.
Peln-v tekst klasyfi kacj

i LCLP/GHSI

:

Acute Tox. 4 - Toksyczno56 ostra, kategoria 4.
Eye lrrit. 2 - Dzialanie drazniqce naoczy,kategoria2.
Skin irrit.2 -Dzialanie dra2niqce na sk6rg, kategoria2.
AqLratic Chronic 2- Stwarzaj4cy zagroZenie dla Srodowiska wodnego, przewlekle,kategoria2
STOT SE 3 - Dzialanie toksyczne na narzEdy docelowe w nastqpstwie jednorazowego
narazenia. kategoria 3.

121212008 wraz z obowiazuiacymi zmianani:
Zw r oty w skazui ace r odzaj zagr oleni a'.

- Dziala szkodliwie po polkniEciu.
- Dziala szkodliwie w kontakcie ze sk6r4.
H332 - Dziala szkodliwie w nastqpstwie wdychania.
H3l5 - Dziala drazniEco na sk6rg.
H3 I 9 - Dziala drazn i4co na oczy
H335 - MoZe powodowad podraznienie dr6g oddechowych.
H336 - Moze spowodowad senno5d lub zawroty glo,'vy.
H4l I - Dziala toksycznie na organizmy wodne, powoduj4c dlugotrwale
H302

H3l2

.

zmiany.

Zwroty wskazujace (rodki ostroznoSci:
Zapobieganie:

P26l
P264
P270

P2l

- Unikai wdychania pylu/ par.
- Dokladnie umy6 rqce itwarz po uzyciu.
- Nie jeSi, nie pii i nie pali6 podczas u?ywania

1-

-

prodr"rktu.

Stosowa6 wylqcznie nazewnqtrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unika6 uwolnienia do Srodowiska.
Stosowac rEkawice ochronne/odzie2 ochronnq./ochronq oczulochronQ twarzy.

P273
P280
Reagowanie:

P30l +

P3l2-

W PRZYPADKU POLKNIQCIA: W przypadkuzlego samopoczucia
skontaktowa6 siq z OSnOOTtEM ZATRUC lub z lekarzem.
P330 - Wyplukai Lrsta.
P3O2+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR,{: Umyi duz4 ilo(ci4 wody z
mydlern.

-

P312
W przypadku zlego sarnopoczucia skontaktowai siq z OSRODKIEM ZATRUC lub z
lekarzem.
P322
Srodki szczeg6lne brak.
P363 Wypra6 zanieczyszczon4odzieL przed ponownyrn uzyciem.

-

-
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p304+p340

- w PRZYPADKU

DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi6 lub wynieS6 poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewnii warunki do
odpoczynku w pozycj i umozliwiaj4cej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIQ DO OCZU: Ostroznie pluka6 wodq
przezkilka minut. WyjSc soczewki kontaktowe, jeZeli s4 i mo2na je latwo usunqi.
P337+P313 - W przypadku utrzymania siE dzialania drazniqcego na oczy: Zasiqgn4(
poradylzglosii siq pod opiekE lekarza.
P332+P313 - W przypadku wyst4pienia podraznienia sk6ry: ZasiEgnq(, poradylzglosi6 siE
pod opiekq lekarza.
P362 - ZanieczyszczonqodzieZzdjq(, i wypra6 przed ponownym uzyciem.
Usuwanie:

P50l

-

Zawartoitlpojemnik usuwai zgodnie z krajowymi przepisami.

Przechowywan ie:

Przechowywai w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa6 pojemnik
P403+P233
szczelnie zarnkn iqty.
P405 - Przechowywa6 pod zamkniEciem

-

Zalecerr ia dotyczace szkoleri

:

Zapewni(, odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia dla os6b poslugujqcych siE
substancj4.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sEoparte na aktualnej naszej wiedzy.
Pre parat nalely stosowa6 zgod n e z przeznacze n iem.
i

Aktualizowal:

Ml. Referent ds. Rozwoju
ImiQ i nazwisko:

Kierownik Dzialu Rozwoju
Jaroslaw Kalita
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