
KARTA CHARAKTERYSTYKI 
sporządzona zgodnie z Art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 

Edycja 1.1 / Data wydania / 02.01.2019
Data aktualizacji / 01/06/2020

SEKCJA 1.
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI  / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI  / PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa produktu: UltraCAN N27 saletrzak

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Nawóz

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Brak.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.
PhosAgro Polska Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 203 4500 
e–mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: polska@phosagro.com

1.4. Numer telefonu alarmowego.
112 telefon alarmowy
+48 22 203 45 00 (w godz. 8.00-16.00) - nr dostawcy
+48 58 682 04 04 – Pomorskie Centrum Toksykologii Gdańsk
+48 22 619 66 54 – Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa
+48 61 847 69 46 – Ośrodek Informacji Toksykologicznej Poznań
+48 12 411 99 99 – Ośrodek Informacji Toksykologicznej Collegium Medicum UJ Kraków

SEKCJA 2.
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny

Zagrożenia fizyko-chemiczne: brak
Zagrożenia dla zdrowia: brak
Zagrożenia dla środowiska: brak

2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
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Piktogramy:
Nie dotyczy

Hasło ostrzegawcze: 
Nie dotyczy

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
Nie dotyczy

Zwroty określające środki ostrożności:
Nie dotyczy

Dodatkowe dane do etykietowania:
Nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia: 
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

SEKCJA 3.
SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Nazwa
CAS
WE
Nr indeksu
Nr rejestracji REACH

Zawartość
% w/w Klasyfikacja CLP

Azotan amonowy
6484-52-2
229-347-8
Nie dotyczy
01-2119490981-27-XXXX

>=60-<80 Ox. Sol. 3, H272
Eye lrrit. 2, H319*

* - specyficzme stężenie graniczne: Eye Irrit. 2; : 80 % < C ≤ 100 %
Pełna treść kodów zagrożenia i zwrotów H – patrz Sekcja 16

SEKCJA 4.
ŚRODKI PIERWSZEJ POMOC

4.1. Opis środków pierwszej pomocy.
Skażenie skóry:
Natychmiast spłukać dużą ilością wody.

Skażenie oczu:
Ostrożnie płukać oczy z odchylonymi powiekami.

Narażenie inhalacyjne:
Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddechu.

Spożycie:
Zasięgnij porady lekarskiej w przypadku złego samopoczucia.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.
Brak dalszych danych

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.
Informacja dla lekarza: Brak antidotum, leczyć objawowo.
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SEKCJA 5.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze.
Odpowiednie środki gaśnicze:
Mgła woda.

Niewłaściwe środki gaśnicze:
Dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.
Produkt niepalny, ale mogący podtrzymywać palenie nawet w przypadku braku tlenu.
Szkodliwe produktu dekompozycji w przypadku pożaru: tlenek węgla, dwutlenek węgla, amoniak, tlenki azotu.

5.3. Informacje dla straży pożarnej.
Nie podejmować działań bez odpowiedniego sprzętu ochronnego. Stosować autonomiczny aparat oddechowy oraz kompletną 
odzież ochronną.

SEKCJA 6.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:
Zapewnić odpowiednie przewietrzenie zanieszczyszonego obszaru

Dla osób udzielających pomocy:
Nie podejmować działań bez odpowiedniego sprzętu ochronnego. Więcej informacji znajduje się w sekcji 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.
Unikać przedostawania się produktu do ścieków, gleby, zbiorników wodnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.
Rozsypany produkt zebrać mechanicznie unikając wzniecania pyłu, umieścić we właściwie oznakowanym pojemniku 
i przekazać do unieszkodliwienia. Powierzchnię zmyć wodą.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Indywidualne środki ochrony – sekcja 8.
Postępowanie z odpadami – sekcja 13.

SEKCJA 7.
POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikać tworzenia się pyłu. Zapewnić dobrą wentylację stanowiska 
pracy. Nosić osobiste wyposażenie ochronne. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać z dala od płomieni lub źródeł iskrzenia.

Higiena przemysłowa:
- Umyć dłonie po zakończeniu pracy
- Wyczyścić zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem
- Wyczyścić zanieczyszczone środki ochrony indywidualnej przed ponownym użyciem
- Należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Środki techniczne i warunki przechowywania:

Towar luzem: powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych.

Towar w opakowaniach typu bigbag: powinien być składowany w magazynach zamkniętych. Dopuszcza się składowanie na 
otwartych placach składowych jeśli towar jest odpowiednio zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi i wilgocią. Na 
placu zabrania się składowania towaru bezpośrednio na podłożu i konieczne jest stosowanie podestów. Towar dokładnie 
przykryć szczelną plandeką (zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych z każdej strony). Warstwy składowa-
nia: 4. W magazynach zamkniętych warstwy ustawiać z podporą na dwóch lub trzech ścianach oporowych. W przestrzeniach 
otwartych kolejne warstwy układać z przesunięciem każdej warstwy o połowę szerokości big-baga w celu uzyskania kształtu 
piramidy.

Towar w workach a’50 lub 25kg na palecie: powinien być składowany w magazynach zamkniętych. Dopuszcza się składowa-
nie na otwartych placach składowych jeśli towar jest odpowiednio zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi i wilgocią. 
Na placu towar dokładnie przykryć szczelną plandeką (zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych z każdej 
strony). Warstwy składowania: 1.

Trzymać z dala od niekompatybilnych produktów (patrz pkt 10.5).

Wymagania Wobec powierzchni magazynowych:

Magazyny zamknięte powinny być suche, czyste, dobrze wentylowane, chronić przed opadami atmosferycznymi, wodą grun-
tową i bezpośrednim światłem słonecznym.

Otwarte place składowe powinny być utwardzone, gwarantować skuteczny odpływ wody, posiadać rowy odwadniające po 
bokach, oraz umożliwiać przeładunek Towarów do i z ruchomych środków transportu z użyciem stosownego sprzętu zała-
dowczego.

W gospodarstwie domowym: trzymać oddzielnie o środków spożywczych, w miejscach poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Materiały opakowaniowe:

Tworzywa sztuczne (PP, PE).

7.3. Szczególne zastosowania końcowe.
Patrz sekcja 1.2.
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SEKCJA 8.
KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli:
Wartości graniczne narażenia:
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:

Nazwa CAS NDS [mg/m3] NDSCh [mg/m3]

– – – –

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

DNELs (Derived No Effect Levels, oszacowane poziomy nie wywołujące efektu)
Azotan amonowy (CAS: 6484-52-2)

Droga 
narażenia

Pracownicy Konsumenci

Efekty systemowe Efekty lokalne Efekty systemowe Efekty lokalne

Chroniczne Ostre Chroniczne Ostre Chroniczne Ostre Chroniczne Ostre

Inhalacyjna 36 mg/m³ b. d. b. d. b. d. 8,9 mg/m³ b. d. b. d. b. d.

Skórna 5,12 mg/kg 
mc/dzień b. d. b. d. b. d. 2,56 mg/kg 

mc/dzień b. d. b. d. b. d. 

Pokarmowa b. d. b. d. b. d. b. d. 2,56 mg/kg 
mc/dzień b. d. b. d. b. d. 

Oczy b. d. b. d. 

b. z. z. – brak zidentyfikowanych zagrożeń
b. d. – brak danych

8.2. Kontrola narażenia:
Środki kontroli technicznej:
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Myć ręce przed przerwą i po zakończeniu prac. Unikać tworzenia się pyłu.

Środki ochrony osobistej:
Konieczność oraz stosowność środków ochrony osobistej powinna być oceniana na podstawie zagrożenia powodowanego 
przez produkt oraz warunków, w jakich jest on użytkowany. Należy używać środków ochrony osobistej tylko renomowanych 
producentów.

Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku niedostatecznej wentylacji nosić odpowiedni sprzęt do oddychania. Wytwarzanie pyłu: maska przeciwpyłowa 
z filtrem typu P1.

Ochrona rąk:
Stosować rękawice ochronne.
Dokładny czas przebicia musi zostać określony przez producenta rękawic ochronnych i musi być przestrzegany. Wybór 
odpowiedniej rękawicy to decyzja, która zależy nie tylko od rodzaju materiału, ale także od innych cech jakościowych, które 
różnią się dla każdego producenta. Zalecane materiały: kauczuk nitrylowy, kauczuk butylowy, kauczuk chloroprenowy, inne 
odporne chemicznie rękawice ochronne.

Ochrona oczu:
Pełne okulary ochronne

Ochrona skóry:
odzież ochronna

Normy na sprzęt ochronny:
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PN-EN 140:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania, badanie, znakowanie
PN-EN 143:2004 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie
PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, 
badanie, znakowanie
PN-EN 14387+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze i filtropochłaniacze - Wymagania, badanie, 
znakowanie
PN-EN 374-1:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 1: Terminologia 
i wymagania
PN-EN 374-2:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 2: Wyznaczanie 
odporności na przesiąkanie 
PN-EN 374-3:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 3: Wyznaczanie 
odporności na przenikanie substancji chemicznych
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania
PN-EN 1
4605+A1:2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, 
z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami 
zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])
PN-EN ISO 20344:2012 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

Kontrola narażenia środowiska:
nie należy dopuścić do przedostania się znacznych ilości produktu do gleby, wód powierzchniowych i gruntowych.

PNECs (Predicted No Effect Concentrations):
Azotan amonowy (CAS: 6484-52-2)

Obszar środowiska PNEC
Słodka woda 0.45 mg/I
Krótkotrwałe uwolnienie - słodka woda 4.5 mg/I
Morska woda 0.045 mg/I
Krótkotrwałe uwolnienie - morska woda -
Biologiczna oczyszczalnia ścieków 18 mg/I
Osad - słodka woda -
Osad - morska woda -
Powietrze -
Gleba (rolnictwo) -
Łańcuch pokarmowy -

SEKCJA 9.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

Wygląd: Ciało stałe, granulat, koloru białego
Zapach: Brak zapachu
Próg zapachu: Brak danych
pH: 7 (100 g/l, 20°C)
Temperatura topnienia: Brak danych
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak danych
Temperatura zapłonu: Nie dotyczy
Szybkość parowania: Brak danych
Palność: Brak danych
Górna/dolna granica palności lub 
górna/dolna granica wybuchowości: Nie dotyczy
Prężność par: Brak danych
Gęstość par: Brak danych
Gęstość (20°C): Brak danych



7

UULLTRATRA
CANCAN  N27N27
saletrzak

Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalny
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: Brak danych
Temperatura rozkładu: >170°C
Lepkość: Nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: Brak
Właściwości utleniające: Brak

9.2. Inne informacje:
Gęstość nasypowa: 1000 kg/m3

SEKCJA 10.
STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność:
Brak znanych niebezpiecznych reakcji. Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania

10.2. Stabilność chemiczna:
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Brak znanych niebezpiecznych reakcji. Produkt stabilny w normalnych warunkach użytkowania

10.4 Warunki, których należy unikać:
Brak w przypadku składowania i stosowania zgodnie z Sekcją 7

10.5. Materiały niezgodne:
Materiały organiczne.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
W normalnych warunkach stosowania i składowania brak niebezpiecznych produktów rozkładu.

SEKCJA 11.
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
Toksyczność ostra:
Toksyczność ostra doustna: produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych
Toksyczność ostra dermalna: produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych
Toksyczność ostra inhalacyjna: produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych

Działanie żrące/drażniące na skórę: 
produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 
produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 
produkt nie zawiera składników o działaniu mutagennym

Działanie rakotwórcze: 
produkt nie zawiera składników o działaniu rakotwórczym
Szkodliwe działanie na rozrodczość: 
produkt nie zawiera składników o działaniu szkodliwym na rozrodczość (kwas borowy)
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Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 
produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie:
produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych

Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych

SEKCJA 12.
INFORMACJE EKOLOGICZNE

112.1. Toksyczność:
Zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:
Brak dodatkowych danych

12.3. Zdolność do bioakumulacji:
Brak dodatkowych danych

12.4. Mobilność w glebie:
Brak dodatkowych danych

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 
Kryteria PBT i vPvB nie mają zastosowania do substancji nieorganicznych

12.6. Inne szkodliwe skutki działania:
Brak dodatkowych danych

SEKCJA 13.
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:
Odpad produktu:
Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Usuwać zgodnie z właściwymi przepisami.
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

Usuwanie zużytych opakowań:
Opakowanie produktu nie jest niebezpiecznym odpadem opakowaniowym, nie usuwać z odpadami komunalnymi. Usuwać 
zgodnie z właściwymi przepisami. 
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SEKCJA 14.
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. Numer UN:
ADR, IATA DGR, IMDG Code Nie dotyczy

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN:
ADR, IATA DGR, IMDG Code Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
ADR, IATA DGR, IMDG Code Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania:
ADR, IATA DGR, IMDG Code Nie dotyczy

14.5. Zagrożenia dla środowiska:
Nie dotyczy

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:
ADR, IATA DGR, IMDG Code

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

SEKCJA 15.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny:
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę 
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 (GHS) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018r. Poz. 1286)- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 
(Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. „W sprawie katalogu odpadów” (Dz. U. z 2014r., poz. 1923)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. „O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. z 2013r. poz. 888)
- OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 
1957 r. (Dz. U z 25.06.2015, poz. 882)
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi 
awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE:
Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście
- Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1; polskie wydanie specjalne: rozdz. 15, tom 2, str. 68, z późniejszymi 
zmianami).
- Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033, z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Dla produktu nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.



SEKCJA 16.
 INNE INFORMACJE
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:

CAS – Chemical Abstracts Service
WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 
lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie substancji chemicznych wymienionych 
w publikacji "No-longer polymers"
ATEmix – oszacowana toksyczność ostra mieszaniny
NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh – najwyższe chwilowe dopuszczalne stężenie
DNEL – pochodny poziom niepowodujący zmian
PNEC - Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
PBT – trwałość, zdolność do biokumulacji i toksyczność
vPvB – bardzo duża trwałość i bardzo duża zdolność do biokumulacji
LC50 – stężenie śmiertelne, 50 %
EC50 – stężenie wywołujące efekt, 50%
Numer UN – numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)
ADR – europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
IMDG – międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Klasyfikacji produktu dokonano na podstawie zawartości składników stwarzających zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006.

Zalecenia i ograniczenia stosowania: Stosować zgodnie z etykietą-instrukcją.
Możliwość uzyskania dalszych informacji: Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępne u producenta.

Źródła danych, na podstawie których opracowano kartę charakterystyki: karta została opracowana na podstawie kart 
charakterystyk poszczególnych składników, danych fizyko-chemicznych dla produktu, danych literaturowych oraz posiadanej 
wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów. 
ECHA
C&L Inventory

Zastrzeżenia: 
Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, 
stosowaniu i przechowywaniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji 
zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.

Zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji: adres dostawcy karty charakterystyki w sekcji 1.3


