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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 
1.1. Identyfikator produktu  

Smar do końcówek narzędziowych 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane  

Zastosowanie substancji/mieszaniny 

Środek smarny 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki    

Adres firmy: Makita Corporation   

 Makita Europe N.V. Jan-Babtist   

 Vinkstraat , 3070, Belgia   

Telefon: +32-(0)2-257-1840   

1.4. Numer telefonu alarmowego:    

Ogólnopolskie tel. alarmowe:        Policja 997,           Straż Pożarna 998,             SOS tel. kom. 112 

 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]  
Produkt zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenia: 

fizyczne Brak 

dla zdrowia Eye Irrit. 2, H319  Działa drażniąco na oczy. 

dla środowiska Aquatic Chronic 3, H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując  

   długotrwałe skutki.  
2.2. Elementy oznakowania 

 
Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 
 

Identyfikator produktu: Smar do końcówek narzędziowych 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia   

 (GHS07)  

Hasło ostrzegawcze :  Uwaga 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H)   

 [H319] Działa drażniąco na oczy. 
 [H412] Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (P)  

Ogólne ---  

Zapobieganie [P264] Dokładnie umyć skórę po użyciu. 
[P273] Unikać uwolnienia do środowiska. 
[P280] Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

Reagowanie  [P337 + P313] W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lekarza.  

Przechowywanie ---  

Usuwanie --- 
 

2.3. Inne zagrożenia  
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: nie dotyczy.  

 
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
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3.2. Mieszanina. 
 

Składniki niebezpieczne  
Identyfikator produktu Zawartość %[w/w] Klasyfikacja

1
 zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Kwas fosforoditiowy, estry O.O-di-C1-14-
alkilowe, sole cynku 
 

 

Nr WE: 272-028-3 
Nr CAS: 68649-42-3 
Nr Index: --- 
Nr REACH: --- 

1 - 2,5 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 2, H411 

2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  

 

Nr WE: 204-881-4 
Nr CAS: 128-37-0 
Nr Index: --- 
Nr REACH: --- 

0,25 - 1 
Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 
 

   
1/

Pełne brzmienie zwrotów H - patrz sekcja 16.    
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
 

Wskazówki ogólne  
Jeżeli miał miejsce wypadek lub w przypadku złego samopoczucia, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. 
W przypadku utrzymujących się objawów lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do lekarza. 

W przypadku wdychania 
Osoby poszkodowane wynieść na świeże powietrze, trzymać w ciepłym, spokojnym miejscu. W przypadku pojawienia się 
niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. 

 
W przypadku kontaktu z oczami 

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować 
płukanie przez co najmniej 10 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną.  
W przypadku silnych lub utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem okulistą. 
Uwaga:  Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzić rogówki. 

W przypadku kontaktu ze skórą  
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty.  
Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się podrażnienia 
skontaktować się z lekarzem. 

 
W przypadku połknięcia  

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą — nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych. NIE wywoływać 

wymiotów. Skonsultować się z lekarzem.  

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
W kontakcie z oczami: powoduje poważne podrażnienie oczu. 

 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym  

Nie istnieją żadne informacje.  
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 

5.1. Środki gaśnicze 
 

Odpowiednie środki gaśnicze  
Piana na bazie alkoholi, Suchy środek gaśniczy, Dwutlenek węgla (CO2).  

Niewłaściwe środki gaśnicze  
Zwarty strumień wody. 

 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

Niebezpieczne produkty rozpadu: Tlenek węgla, tlenki metali, tlenki siarki, tlenki fosforu. Nie wdychać gazów pożarowych 

mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.  
5.3. Informacje dla straży pożarnej  

W razie pożaru: Stosować niezależny sprzęt do ochrony dróg oddechowych oraz środki ochrony osobistej. 
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Stosować środki gaśnicze odpowiednie dla lokalnych warunków i otoczenia. Do chłodzenia nieotwartych pojemników używać 

rozpylonej wody. Jeżeli jest to bezpieczne, usunąć nieuszkodzone pojemniki z obszaru objętego pożarem.  
Przeprowadzić ewakuację osób z obszaru objętego pożarem. 

 
Informacja uzupełniająca  

Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 

Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby. 
  

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
 Stosować środki ochrony osobistej. Przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania i osobistych zaleceń 

dotyczących środków ochrony. 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
Należy unikać usuwania do środowiska. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli jest to bezpieczne. 

Przechowywać i zutylizować zanieczyszczoną wodę do mycia. Należy powiadomić władze lokalne jeżeli nie można 

opanować dużych wycieków. 
 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
Wytrzeć chłonnym materiałem. W przypadku dużych wycieków, ogrodzić tamą lub w inny odpowiedni sposób, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu. Jeżeli ogrodzony materiał można wypompować, należy przechowywać odzyskany materiał w odpowiednim 

pojemniku. Usunąć resztki rozlanego materiału za pomocą odpowiedniego środka chłonnego.  
Lokalne przepisy prawa krajowego mogą dotyczyć uwalniania i usuwania tego materiału, a także materiałów i przedmiotów 
wykorzystywanych do oczyszczania uwolnionego materiału. Należy określić, jakie przepisy obowiązują w danym przypadku.  
Działy 13 i 15 niniejszej karty charakterystyki dostarczają informacji o określonych lokalnych lub krajowych wymaganiach.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
Patrz sekcja 7, 8, 13, 15. 

 
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

 
Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją  

Unikać kontaktu z oczami, skórą lub odzieżą. Nie połykać. Nie przenosić do oczu.  
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.  
Zachować ostrożność, aby zapobiec rozlaniu, utracie i zminimalizować uwalnianie do środowiska. 
Zadbać o to, by systemy płukania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdowały się w pobliżu miejsca pracy. Podczas 

stosowania nie należy spożywać posiłków, pić ani palić tytoniu. Przed ponownym zastosowaniem należy wyprać 

zabrudzoną odzież.   
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Należy przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Należy przechowywać zgodnie z odpowiednimi 
regulacjami krajowymi. 
Nie należy przechowywać z następującymi typami produktów: Silne środki utleniające. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
 

Należy zastosować się do zaleceń w załączonej dokumentacji.  
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych w w środowisku pracy 

Dla żadnego ze składników produktu nie ustalono najwyższych dopuszczalnych wartości stężeń w środowisku pracy:  

Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym (DSB) 

Nieustalone. 

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) 

Substancja / Narażenie Droga narażenia 
Wartość DNEL 

pracownicy konsumenci 

2,6-Di-tert-butylo-p-krezol 

Długotrwałe  Skóra  8,3 mg/kg/dzień 5 mg/kg/dzień 

Drogi oddechowe 5,8 mg/m
3 

1,47 mg/m
3
 

Połknięcie  -- -- 
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Przewidywane stężenie niepowodujące zmian (PNEC) w środowisku 

Substancja Ekosystem Wartość PNEC 

2,6-Di-tert-butylo-p-krezol Słodka woda 4 µg/l 

Morska woda 0,4 µg/l 

Osady słodkich wód 1,29 mg/kg 

Oczyszczalnia ścieków 100 mg/kg 

Gleba 1,04 mg/kg 

 
8.2. Kontrola narażenia 

 
8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli  

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach.  
Zminimalizować stężenia w miejscu pracy. 
W pobliżu stanowiska pracy z produktem zapewnic natrysk lub przynajmniej stacje przemywania oczu. 

 
8.2.2. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny wyposażenie ochronne  

W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki. 
 

Ochrona oczu lub twarzy  
Okulary ochronne z osłoną boczną. 

 
Ochrona rąk  

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.  

Wybierz rękawice chroniące dłonie przed chemikaliami w zależności od stężenia i ilości substancji niebezpiecznych i 

specyficznych dla miejsca pracy. Czas przebicia nie jest określony dla produktu. Rękawice należy często zmieniać! Dla 

zastosowań specjalnych, zalecamy wyjaśnienie u producenta rękawic kwestii dotyczącej odporności na chemikalia 

wymienionych powyżej rękawic ochronnych. Przed przerwami oraz po zakończeniu pracy należy umyć ręce. 
Ochrona skóry  

Odzież ochronna.  
Ochrona dróg oddechowych 

 
Przy właściwym użytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna. Przy powstawaniu 

odprysków lub drobnej mgiełki należy założyć odpowiedni do tego celu dopuszczony do użytku sprzęt do ochrony dróg 

oddechowych.   
Kontrola narażenia środowiska  

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.  
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

 
Stan skupienia / Postać : Oleista ciecz 

Barwa : Brązowa 

Zapach : Brak danych 

Próg zapachu : Brak danych 

Wartość pH : Brak danych 

Temperatura topnienia-krzepnięcia : Nie oznacza się 

Temperatura początku wrzenia /  

zakres temperatur wrzenia  : Brak danych  

Temperatura zapłonu : Brak danych 

Szybkość parowania : Brak danych 

Palność (ciało stałe, gaz) : Nie dotyczy 

Dolna/górna granica wybuchowości : Brak danych 

Prężność par w 20 °C : Brak danych 

Gęstość : 0,91 

Rozpuszczalność w wodzie : Nierozpuszczalny 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda : Brak danych 

Temperatura samozapłonu : Brak danych 

Temperatura rozkładu : Brak danych 

Lepkość : Brak danych 

Właściwości wybuchowe : Brak własciwości wybuchowych 

Właściwości utleniające : Brak właściwości utleniających 
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9.2. Inne informacje 

Brak danych 
  

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność  
Nie stwarza zagrożenia reaktywnością. 

 
10.2. Stabilność chemiczna 

 
Stabilny w standardowych warunkach 

 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

 
W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne. 

 
10.4. Warunki, których należy unikać  

Ogrzewanie, wysokie temperatury. 
 

10.5. Materiały niezgodne  
Środki utleniające. 

 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  

Brak danych.  
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 

Toksyczność ostra  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Składniki  

 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku:  
Ostra toksyczność przy przyjęciu doustnym  
 LD50 (Szczur): 2 000 - <5 000 mg/kg   

                                                    Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 
 

Ostra toksyczność skórna: LD50 (Szczur): > 2,002 mg/kg  
Ocena: Substancja lub mieszanina nie wykazuje ostrej  
toksyczności skórnej  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 

 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  
Ostra toksyczność przy przyjęciu doustnym:  
 LD50 (Szczur): > 2,930 mg/kg  

Metoda Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy  
Gospodarczej i Rozwoju) 401  
Ocena: Substancja lub mieszanina nie wykazuje ostrej  
toksyczności skórnej 

 
Ostra toksyczność skórna: LD50 (Szczur): > 2,000 mg/kg  

Metoda Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy  
Gospodarczej i Rozwoju) 402  
Ocena: Substancja lub mieszanina nie wykazuje ostrej  
toksyczności skórnej 

 
Działanie żrące/drażniące na skórę   

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Składniki 

 
 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku:  

Gatunek: Królik  
Wyniki: Podrażnienie skóry  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 

 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  
Gatunek: Królik  
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Wyniki: Brak działania drażniącego na skórę 
 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji są spełnione. 
Składniki  

 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku:  
Gatunek: Królik  
Wynik: Nieodwracalne zmiany w oku  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 

 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  
Gatunek: Królik  
Wyniki: Brak podrażnienia oczu 
 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Składniki  

 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku:  
Typ badania: Test Buehlera  
Drogi narażenia: Kontakt ze skórą:  
Gatunek; Świnka morska  
Wynik: negatywny  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  
Typ badania: Test maksymalizacji  
Drogi narażenia: Kontakt ze skórą  
Gatunek: Świnka morska  
Metoda: Test Magnussona-Kligmana  
Wynik: negatywny 
 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Składniki 

 
 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku:  

 Genotoksyczność in vitro:  
 Typ badania: Test mutacji powrotnej bakterii (AMES)  

Wynik: negatywny  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 
Typ badania: Badanie mutacji w genie in vitro komórek ssaków  
Wynik: dodatni  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 
Genotoksyczność in vivo: 
Typ badania: Badanie mikrojądrowe erytrocytów ssaków (test cytogeniczny in vivo)  
Gatunek: Mysz  
Droga podania: Dootrzewnowo  
Metoda: Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy  
Gospodarczej i Rozwoju) 474  
Wynik: negatywny  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 
 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze – Ocena:  Ciężar dowodu nie potwierdza klasyfikacji jako mutagen  

komórek zarodkowych. 

 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  
Genotoksyczność in vitro: 
Typ badania: Test mutacji powrotnej bakterii (AMES)  
Wynik: negatywny 

 
Genotoksyczność in vivo: 
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Typ badania: Mutagenność (test cytogenetyczny in vivo szpiku kostnego ssaków, analiza chromosomalna)  

Gatunek: Mysz 
Droga podania: Spożycie  
Wynik: negatywny  

Działanie rakotwórcze  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Składniki 

 
 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  

Gatunki: Szczur  
Droga podania: Spożycie  
Czas narażenia: 22 miesiące  
Wynik: negatywny 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Składniki 

 
 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku:  

Wpływ na płodność: Typ badania: Badanie toksyczności połączonej dawki powtórzonej z badaniem 

przesiewowym/ badaniem toksyczności rozwojowej Gatunek: Szczur  
Droga podania: Spożycie  
Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej  
i Rozwoju) 422  
Wynik: negatywny  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 
Wpływ na rozwój płodu: Typ  badania:  Badanie  toksyczności  połączonej  dawki  powtórzonej  z  

badaniem przesiewowym toksyczności reprodukcyjnej/rozwojowej  
Gatunek: Szczur  
Droga podania: Spożycie  
Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej  
i Rozwoju) 422  
Wynik: negatywny  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 

 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  
Wpływ na płodność: Typ badania: Dwupokoleniowe badanie toksyczności reprodukcyjnej  

Gatunek: Szczur  
Droga podania: Spożycie  
Wynik: negatywny 

 
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne  
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Składniki: 

 
 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku:  

Gatunek: Szczur  
NOAEL160 mg / kg  
Droga podania: Spożycie  
Czas narażenia: 54 dni  
Metoda: Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 422 
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 
 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  

Gatunek: Szczur  
LOAEL: 160 mg/kg  
Droga podania: Spożycie  
Czas narażenia: 24 miesiące  

Zagrożenie spowodowane aspiracją 
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W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 
 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność  

Składniki: 
 

 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku: 
 
 Toksyczność dla ryb: LL50 (Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)): 4.5 mg/l  

Czas narażenia: 96 h  
Substancja badana Frakcja uzdatnionej wody WAF  
Metoda Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy  
Gospodarczej i Rozwoju) 203  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

Toksyczność dla dafni i innych bezkręgowców wodnych 

EL50 (Daphnia magna (Wioślarka)): 23 mg/l  
Czas narażenia: 48 h  
Substancja badana Frakcja uzdatnionej wody WAF Metoda Wytyczna OECD 

(Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 202  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

Toksyczność dla alg 
EL50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 24 mg/l  
Czas narażenia: 72 h  
Substancja badana Frakcja uzdatnionej wody WAF Metoda Wytyczna OECD 

(Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 201  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

NOELR (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 10 mg/l  
Czas narażenia: 72 h  
Substancja badana Frakcja uzdatnionej wody WAF Metoda Wytyczna OECD 

(Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 201  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

Toksyczność dla bakterii 
EC50 : > 10,000 mg/l  
Czas narażenia: 3 h  
Metoda Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy  
Gospodarczej i Rozwoju) 209  
Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

Toksyczność dla dafni i innych bezkręgowców wodnych (toksyczność przewlekła) 

NOEC: 0,4 mg/l  
Czas narażenia: 21 d  
Gatunek: (Daphnia magna (Wioślarka)): Substancja badana Frakcja 

uzdatnionej wody WAF Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol 
Toksyczność dla ryb:  

 LC50 (Danio rerio (danio pręgowany)): > 0.57 mg/l   
     Czas narażenia: 96 h 

Toksyczność dla dafni i innych bezkręgowców wodnych 

EC50 (Daphnia magna (Wioślarka)): 0,45 mg/l  
Czas narażenia: 48 h  
Metoda Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 202 

Toksyczność dla alg 
EC50  (Desmodesmus  subspicatus  (algi  zielone)):  >  0.4 mg/l  
Czas narażenia: 72 h  
Metoda Dyrektywa 67/548/EWG, Załącznik V, C.3. 

 
EC10 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 0,4 mg/l  
Czas narażenia: 72 h  
Metoda Dyrektywa 67/548/EWG, Załącznik V, C.3. 
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Współczynnik M (Ostra toksyczność dla środowiska wodnego): 1 

    Toksyczność dla bakterii EC50 : > 10 000 mg/l  

  
 

  Czas narażenia: 3 h 
 

    Toksyczność dla dafni i innych NOEC: 0,316 mg/l 
 

    bezkręgowców wodnych Czas narażenia: 21 d 
 

    (toksyczność przewlekła) Gatunek: (Daphnia magna (Wioślarka)): 
 

  
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu  

Składniki: 
 

 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku: 
Biodegradowalność 

Wynik: Nie jest łatwo biodegradowalny.  
Biodegradacja: 1 , 5 %  
Czas narażenia: 28 d  
Metoda Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 301B 

Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  

Biodegradowalność 

Wynik: Nie jest łatwo biodegradowalny.  
Biodegradacja: 4.5 %  
Czas narażenia: 28 d  
Metoda: Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju) 301C 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Składniki: 

 
 Kwas fosforoditiowy, estry O,O-di-C1-14-alkilowe, sole cynku:  

 Współczynnik podziału, n- oktanol/woda  
 (log Pow) 1,67 
 Uwagi: W oparciu o dane z podobnych materiałów 

 

 2,6-Di-tert-butylo-p-krezol  
 Bioakumulacja:  

 Gatunek: Cyprinus carpio (karp)  
 Współczynnik biokoncentracji (BCF): 330 -1,800  
 Metoda: Wytyczna OECD (Organizacji Współpracy  
 Gospodarczej i Rozwoju) 305C 

 (log Pow) 5,1   
12.4. Mobilność w glebie  

Brak danych 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  
Brak danych 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
Brak danych  

 
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

O ile to możliwe, ograniczyć lub wyeliminować powstawanie odpadów. 

Kod odpadów (rozp. MŚ z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. z 2014 r. poz. 1923) 

Kod odpadu jest przypisywany w zależności od źródła jego powstania, dlatego końcowy użytkownik powinien, uwzględniając 
specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniować odpad i przypisać właściwy kod, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Postępowanie z odpadowym produktem  

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania.  
Odpadowy produkt unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 
2013 r. poz. 21). 
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Postępowanie z odpadami opakowaniowymi 

Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 13 
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U. z 2013 r. poz. 888). 

Specjalne środki ostrożności  

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.  
Należy unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. 

  
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  

Produkt nie został zaklasyfikowany jako materiał niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych dot. przewozu towarów 
niebezpiecznych RID, ADR, ADN, IMDG i IATA. 

14.1.  Numer UN (Numer ONZ) Nie dotyczy 

14.2.  Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy 

14.3   Klasa(y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy 

14.4.  Grupa pakowania Nie dotyczy 

14.5.  Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy 
  

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  
Brak danych 

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

Brak danych 

 
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322). 

2. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 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). 
3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015  r. zmieniające  rozporządzenie  (WE)  nr  1907/2006  
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH). Dz. Urz. UE L 132/8 z 29.05.2015 r. 
4. Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 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 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008 r. z późniejszymi zmianami) 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 817) 
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 
7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) 
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. 2014, poz. 1923 
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związane j 
z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 z późniejszymi zmianami) 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173) 

 

Substancje podlegające procedurze udzielania zezwoleń – zał. XIV do rozp. WE 1907/2006 (REACH) – Nie dotyczy. 
  Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) – Lista Kandydacka: Nie dotyczy. 

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, 
mieszanin i wyrobów – zał. XVII do rozp. WE 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy  

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa.  
 

SEKCJA 16: Inne informacje 
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Zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji Karty charakterystyki  

Dostosowanie układu i treści karty do wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r., aktualizacja 
przepisów. 

Główne pozycje literaturowe i źródła danych  

Karta charakterystyki opracowana na podstawie składu i właściwości fizykochemicznych produktu, aktualnej wiedzy producenta 
oraz obowiązujących przepisów. 
 

Skróty i akronimy 
 

Skin Irrit. 2  Podrażnienie skóry, Kategoria 2. 
Eye Dam. 1  Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1. 
Aquatic Acute 1 Ostre działanie toksyczne na organizmy wodne, Kategoria 1. 
Aquatic Chronic 1 Przewlekłe działanie toksyczne na organizmy wodne, Kategoria 1. 
Aquatic Chronic 2 Przewlekłe działanie toksyczne na organizmy wodne, Kategoria 2. 
 
H315  Działa drażniąco na skórę. 
H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H400  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H411  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
CLP Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie (rozp. WE Nr 1272/2008) 
GHS Globalnie zharmonizowany system 
NDS  Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh  Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP  Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
DSB  Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym 
DNEL Pochodny poziom niepowodujący zmian 
PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące zmian (w środowisku 
vPvB  (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
PBT  (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
UVCB Substancja o nieznanym lub zmiennym składzie 
CMR Substancje Rakotwórcze, Mutagenne, Reprotoksyczne 
LD50 Średnia dawka śmiertelna (Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt) 
LC50 Średnie stężenie śmiertelne (Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt) 
EC50 Medialne stężenie efektywne (powodujące 50 % efekt) 
EC10 Medialne stężenie efektywne (powodujące 10 % efekt) 
NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się efektów 
Log Pow Logarytm współczynnika podziału n-oktanol – woda  
BCF  Współczynnik biokoncentracji 
RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
ADN Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów 

niebezpiecznych 
IMDG Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla 
bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Osoby pracujące z tym produktem 
powinny zostać poinformowane o zagrożeniach i zalecanych środkach ostrożności. Informacje zawarte w Karcie dotyczą 
wyłącznie wymienionego produktu i jego określonych zastosowań. Mogą one nie być wystarczające dla tego produktu użytego 
w połączeniu z innymi materiałami lub w innych zastosowaniach, niż wymienione w karcie.  
Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a także ponosi 
odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niezgodnego z przeznaczeniem 
zastosowania produktu. 

 
KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI 

 
 


