
 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

___________________________________________________________________________ 
 

sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. 

wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Spoiwo lutownicze PROLINE Sn60Pb40 

 Strona 1  z  12 

SEKCJA 1:  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA  
  PRZEDSIĘBIORSTWA 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
1.1 Identyfikator produktu 

Spoiwo lutownicze PROLINE Sn60Pb40 
Kody produktów: 

 60320,60321,60322,60323,60324,60325,60326,60327,60328,60329,60330,60331,60332 
 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane: Spoiwo lutownicze z topnikiem. 
Zastosowania odradzane: nie określono. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Dostawca:   

          PROFIX Sp. z o. o. 
       SIEDZIBA GŁÓWNA 
  ul. Marywilska 34 
           03-228 Warszawa 

 
CENTRUM DYSTRYBUCYJNO-HANDLOWE 
Łomna Las, ul. Dobra 3 
05-152 Czosnów 
tel.: +48 22 785 96 24 
fax: +48 22 785 96 10 

 
E- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: akasinski@profix.com.pl 
 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
 

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 – 16:00): + 48 22 785 96 24 
 

Data sporządzenia/aktualizacji: 02.01.2012/21.05.2017 r. 
__________________________________________________________________________________________________ 

         
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożenia 1A (Repr. 1A). 
Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (H360FD). 
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na 
dzieci karmione piersią (Lact.). 
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią (H362). 
 
Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: 
Pary produktu stopionego mogą powodować podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie spojówek. 
Możliwe oparzenia termiczne skóry i oczu w czasie stapiania. Wdychanie par o stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne stężenie podczas stapiania może powodować podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła i wystąpienie 
„gorączki metalicznej”. Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
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Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. 
 
Skutki działania na środowisko: 
Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 
 
Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi: 
Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi. 

2.2 Elementy oznakowania 
Piktogramy: 
 

            
 
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 
 
Zwroty  wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
H362 - Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. 
 
Zwroty  wskazujące środki ostrożności: 
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P405 - Przechowywać pod zamknięciem. 

 
Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania: 
Zawiera: Ołów. 
 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO. 

            
2.3 Inne zagrożenia 

Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vPvB) nie mają zastosowania dla substancji 
nieorganicznych. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
3.2 Mieszanina 

Identyfikator produktu: Spoiwo lutownicze PROLINE Sn60Pb40 
 

Składniki mieszaniny: 
 

Nazwa substancji  nr indeksowy nr CAS  nr WE 
uł. 

masowy w 
%  

Klasy zagrożenia i 
kody kategorii 

Kody zwrotów 
wskazujących 

rodzaj 
zagrożenia 

Cyna* - 7440-31-5 231-141-8 60 
- - 

Ołów w postaci litej [cząstki 
wielkości ≥ 1 mm]** 

082-014-00-7 7439-92-1 231-100-4 40 
Repr. 1 A  
Lact. 

H360FD 
H362 
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*  Wyznaczony NDS 
 
**klasyfikacja zgodnie z 9 ATP (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. 
dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin): 
„Artykuł 1 
 W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:  
1) w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;  
2) w załączniku VI skreśla się tabelę 3.2.  
Artykuł 2  
1.Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.  
2.Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2018 r. Artykuł 1 ust. 2 stosuje się od dnia 1 
czerwca 2017 r. 
 3.Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, substancje i mieszaniny mogą, przed dniem 1 marca 2018 r., być 
klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 zmienionym 
niniejszym rozporządzeniem.” 

_________________________________________________________________________________________________
  

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
__________________________________________________________________________________  
 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Wdychanie: Zagrożenie może wystąpić jedynie przy pracy ze stopionym produktem. Wynieść 
poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub 
siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia 
oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać 
lekarza. 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 
min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko 
mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy 
skonsultować się z lekarzem-okulistą.  

Kontakt ze skórą: W przypadku, gdy nastąpi oblanie stopionym produktem obficie zmywać skórę bieżącą 
wodą. Nie zdejmować odzieży. Na oparzenia odkrytych części ciała założyć jałowy 
opatrunek. Wezwać lekarza 

Przewód pokarmowy: Mało prawdopodobna droga narażenia, ponieważ produkt występuje w postaci drutu.  
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  

Zagrożenie mechanicznym uszkodzeniem skóry i oczu. Pary produktu stopionego mogą powodować lekkie 
podrażnienie oczu, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból. Stopiony produkt może powodować oparzenia 
termiczne, ból, zaczerwienienie. Wdychanie par podczas stapiania może powodować wystąpienie „gorączki 
metalicznej”. Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. 
 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
Brak specjalnych zaleceń. Stosować postępowanie objawowe.  
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__________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: 
Produkt niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie dla mediów palących się w otoczeniu. 
Niewłaściwe środki gaśnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Podczas pożaru mogą powstawać tlenki metali.  

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO  
 UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  

W czasie stapiania zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, 
rękawice ochronne skórzane oraz okulary ochronne typu gogle. Usunąć osoby niezabezpieczone i nie biorące 
udziału w usuwaniu awarii z zagrożonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Odpady przekazać do wyznaczonego odbiorcy odpadów (zalecane). 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 

__________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 

MAGAZYNOWANIE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy ze stopionym produktem unikać kontaktu ze 
skórą i oczami. Nie wdychać dymu i par wydzielających się podczas lutowania. Zabezpieczyć przed przedostaniem 
się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie 
użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed 
ponownym założeniem. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności  
Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym 
pomieszczeniu magazynowym. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2. 
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___________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Składnik    CAS-nr  Normatyw  wartość jednostka 
Cyna     7440-31-5   
i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu – w przeliczeniu na Sn – frakcja wdychalna: 

NDS    2  mg/m3 

                NDSCh i NDSP  nie wyznaczono  
Ołów      7439-92-1 
i jego związki nieorganiczne     NDS    0.05   mg/m3 

 - w przeliczeniu na Pb      NDSCh i NDSP  nie wyznaczono  
 
Ołów: 
Wartości DNEL długoterminowychdla pracowników: 
40 µg/dl  - ogólnoustrojowe (funkcje neurologiczne dorosłych) 
10 µg/dl  ogólnoustrojowe (wpływ na rozwój płodu ciężarnych kobiet) 
Wartości PNEC: 
6.5  µg/l (woda słodka) 
3.4  µg/l (woda morska) 
41 - 174  mg/kg (osad - woda słodka) 
164.2  mg/l (osad morski) 
0.1 mg/l (oczyszczalnia ścieków) 
147  mg/l (gleba) 

 
Zalecane dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym (DSB) 
Ołów i jego związki nieorganiczne: 
Ołów (krew) – 500 �g/l 
ZPP (protoporfiryna cynkowa) (krew) – 700 �g/l 
Kwas deltaaminolewulinowy (mocz) – 8 mg/l 

8.2 Kontrola narażenia 
8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 

Zastosować odpowiednią wentylację ogólną w pomieszczeniu. 
8.2.2 Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne 

Drogi oddechowe: W normalnych warunkach nie są wymagane. Przy lutowaniu w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych stężeń par produktu należy stosować ochrony dróg 
oddechowych z filtrem par oznaczonym kolorem szarym i literą B. 

Ręce i skóra: Stosować odzież ochronną oraz rękawice wykonane z materiału odpornego na działanie 
wysokiej temperatury. 

Oczy: Podczas lutowania stosować okulary ochronne typu gogle. 
 
Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.  Nie dopuszczać do przekraczania w 
środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone 
ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie 
palić podczas pracy.   

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska  
Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. 
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__________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd 
Szare ciało stałe w postaci drutu. 

b) Zapach 
Bez zapachu. 

c) Próg zapachu 
Nie dotyczy – mieszanina jest bezwonna. 

d) pH 
Badanie niemożliwe do wykonania ze względów technicznych (Załącznik XI rozporządzenia REACH) 

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia 
Brak dostępnych danych. 

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 
Brak dostępnych danych. 

g) Temperatura zapłonu 
Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.9) badania nie trzeba wykonywać, mieszanina 
składa się z substancji nieorganicznych. 

h) Szybkość parowania 
Brak dostępnych danych. 

i) Palność (ciała stałego, gazu) 
Mieszanina jest niepalna. 

j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości 
     Nie dotyczy (mieszanina nie stwarza zagrożenia wybuchowego). 
k) Prężność par 

Brak dostępnych danych. 
l) Gęstość par 

Brak dostępnych danych. 
m) Gęstość względna 

11.45 (woda=1) 
n) Rozpuszczalność 

Nierozpuszczalna w wodzie.  
o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda 

Zgodnie z załącznikiem VII (pkt 7.8) do rozporządzenia REACH badania nie trzeba wykonywać, ponieważ 
mieszanina składa się z substancji nieorganicznych. 

p) Temperatura samozapłonu 
    Brak dostępnych danych. 
q) Temperatura rozkładu 

Brak dostępnych danych. 
r) Lepkość 

Zgodnie z pkt. 2 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badanie nie musi być prowadzone ze względu na 
właściwości substancji. Mieszanina jest ciałem stałym. Lepkość jest właściwością substancji ciekłych. 

s) Właściwości wybuchowe 
     Nie stwarza zagrożenia wybuchowego. 
t) Właściwości utleniające 

Ze względu na skład mieszaniny nie oczekuje się właściwości utleniających. 
9.2 Inne informacje 

Nie są znane. 
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___________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ 

___________________________________________________________________________________________________ 
  
10.1 Reaktywność 

W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem – brak reaktywności. 
10.2 Stabilność chemiczna 

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna. 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie są znane. 
10.4 Warunki, których należy unikać 

Nie są znane. 
10.5 Materiały niezgodne  

Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady. 
Cyna rozpuszcza się w kwasach solnym, siarkowym i azotowym, wodzie królewskiej, stężonym roztworze 
wodorotlenku sodu z wydzieleniem dużej ilości ciepła (reakcja egzotermiczna) i wodoru. 
Ołów rozpuszcza się w gorącym kwasie azotowym, wrzących stężonych kwasach solnym i siarkowym, w kwasie 
octowym. Ołów w postaci rozdrobnionej (wióry, pył) niebezpiecznie reaguje z azotanem amonu, nadtlenkiem 
wodoru, trójfluorkiem chloru, azotkiem sodu. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Składnik   CAS-nr  Dawka     wartość jednostka 
Ołów    7439-92-1  TDLo – doustnie kobieta          450      mg/kg 
       TCLo – inhalacja człowiek       0,01          mg/m3 
       TDLo – doustnie szczur       790-1140 mg/kg 
       TCLo – inhalacja szczur          10         mg/ m3 

Ołów i cyna w postaci ciała stałego nie są uważane za toksyczne. Nie są łatwo wchłaniane w wyniku wdychania, a 
w przypadku spożycia zwykle przechodzą przez układ pokarmowy bez znacznej absorpcji do organizmu.  
Działanie żrące/drażniące na skórę: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Badania wykazały, że trudno rozpuszczalne nieorganiczne związki ołowiu i cyny nie działają żrąco lub drażniąco na 
skórę. Dla ołowiu i cyny można spodziewać się analogicznych wyników badań. 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Badania wykazały, że trudno rozpuszczalne nieorganiczne związki ołowiu i cyny nie powodują poważnych 
uszkodzeń oczu i nie działają drażniąco na oczy. Dla ołowiu i cyny w postaci metalicznej można spodziewać się 
analogicznych wyników badań. 

 Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Brak dowodów na działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę. 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: 
W oparciu o dostępne dane,  kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
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Dowody na działanie mutagenne dobrze rozpuszczalnych nieorganicznych związków ołowiu są  sprzeczne (zarówno 
negatywne jak i pozytywne).  Skutki występują najczęściej przy bardzo wysokich stężeniach.  
Działanie rakotwórcze: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.  
Istnieją dowody, że nieorganiczne związki ołowiu mogą mieć działanie rakotwórcze. Zostały zaklasyfikowane przez 
IARC (International Agency for Research on Cancer  - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) jako 
prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi (grupa 2A). Jednak uważa się, że klasyfikacja ta nie ma zastosowania do 
ołowiu w postaci bryły, z uwagi na bardzo niską biodostępność metalicznego ołowiu. Badania rakotwórczości 
pyłów ołowiu metalicznego były negatywne. Badania epidemiologiczne pracowników narażonych na działanie 
nieorganicznych związków ołowiu wykazały ograniczony związek z przypadkami raka żołądka. IARC stwierdziła, 
że ołów metaliczny jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B). 
Szkodliwe działanie na rozrodczość: 
Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. 
NOAEL = 10 µg/dl  (wpływ na rozwój płodu ciężarnych kobiet) 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Powszechnie wiadomo, że nieorganiczne związki ołowiu mają niską toksyczność w przypadku połknięcia, w 
kontakcie ze skórą i przez drogi oddechowe. Brak dowodów na toksyczność lokalną lub ogólnosystemową po 
narażeniu.  Biodostępność ołowiu i cyny w postaci metalicznej jest niska i narażenie na jego działanie nie powinno 
mieć ostrych efektów toksycznych.   
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Ołów może kumulować się w organizmie przez spożycie lub wdychanie. Chociaż wdychanie i spożycie ołowiu 
metalicznego jest mało prawdopodobne, istnieje niebezpieczeństwo dostania się do układu pokarmowego poprzez 
przeniesienie do ust z zanieczyszczonych rąk. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że nieorganiczne 
związki ołowiu działają toksycznie na wiele narządów i funkcji ciała, w tym na układ krwionośny, czynność nerek, 
funkcje rozrodcze i ośrodkowy układ nerwowy. 
Zagrożenie spowodowane aspiracją: 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
 
Inne informacje: 
Cyna 
Substancja działająca drażniąco w postaci pyłów lub dymów. Dymy cyny mogą wywołać duszność i gorączkę, 
pojawiające się w kilka do kilkunastu godzin po narażeniu na ich wdychanie, z uczuciem ogólnego osłabienia i z 
potami, ustępujące bez leczenia (tzw. gorączka wywołana dymami metali – metal fume fever). Skażenie oczu pyłem 
może wywołać mechaniczne podrażnienie spojówek z łzawieniem, bólem, przekrwieniem. Drogą pokarmową może 
wywołać nudności, wzdęcia, wymioty i biegunkę, występujące po 1-2 godzinach od zatrucia i ustępujące po 24 
godzinach. 
Przewlekłe (zwykle zawodowe) narażenie na wdychanie pyłów i/lub dymów cyny wywołuje zmiany radiologiczne 
w płucach w postaci wyraźnych drobnych zacienień wskutek gromadzenia się pyłu (stannosis cynica). Na ogół nie 
towarzyszą im żadne dolegliwości ani upośledzenie sprawności oddechowej. 
Ołów 
Uszkadza obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz wywołuje niedokrwistość, głównie wskutek hamowania 
syntezy hemoglobiny krwinek czerwonych. Gromadzi się w ustroju: przeważnie w kościach, a także w nerkach i 
innych tkankach. Ostre objawy zatrucia mogą wystąpić po kilkudniowym narażeniu na bardzo duże stężenie dymów 
tworzących się podczas lutowania, albo w przebiegu przewlekłego narażenia na ołów w stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normatywy higieniczne. Występują gwałtowne bóle całego brzucha (kolka brzuszna), najczęściej 
poprzedzone parodniowym zaparciem stolca; może wystąpić podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Drogą 
pokarmową (zatrucie przypadkowe lub umyślne) rozdrobniony (sproszkowany) ołów powoduje podobne objawy i 
niekiedy zażółcenie twardówki oczu oraz uszkodzenie wątroby. W przebiegu zatrucia może wystąpić uszkodzenie 
nerek (zwykle przemijające). Następstwem zatrucia jest anemia niedobarwliwa (spadek zawartości hemoglobiny i 
zwiększenie liczby retikulocytów we krwi). 
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Niedokrwistość niedobarwliwa, zmiany w nerwach obwodowych, głównie kończyn. W ciężkich, przewlekłych  
zatruciach występowały niedowłady kończyn, zwłaszcza rąk, oraz objawy uszkodzenia ośrodkowego układu  
nerwowego (encefalopatia ołowicza). Nawet małe ilości mogą ulegać akumulacji w organizmie. 

__________________________________________________________________________________________________ 
  
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

12.1 Toksyczność 
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
Składnik   CAS-nr Dawka     wartość jednostka 
Ołów    7439-92-1 CL50 – ryby                 236          mg/l 
      działanie śmiertelne – ryby            > 1.4           mg/l 
      działanie toksyczne – bakterie       > 1.8           mg/l 
      działanie toksyczne – glony           > 3.7           mg/l 

 działanie toksyczne – pierwotniaki   > 0.02       mg/l 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu środowiska: 
Dopuszczalne stężenie jonów cyny wprowadzanych do wód i do ziemi – 2 mg/l, ołowiu – 0.5 mg/l (Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
2014 poz. 1800)). 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Ołów wykazuje zdolność do bioakumulacji w środowisku i może kumulować się w wodnych i lądowych roślinach 
oraz zwierzętach. 
Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow):  Nie oznacza się dla substancji nieorganicznych. 
Współczynnik biokoncentracji (BCF): Nie został wyznaczony dla mieszaniny. 
Ołów: 45 

12.4 Mobilność w glebie 
Ołów metaliczny ze względu na bardzo małą rozpuszczalność może być adsorbowany w glebie i osadach. 
Mobilność w glebie jest mała. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vPvB) nie mają zastosowania dla substancji  
nieorganicznych. 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dostępnych danych. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 
zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.  
Produkt zawiera związki metali -  zalecany odzysk 
 
Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest zobowiązany zorganizować system zbierania oraz 
zapewnić odzysk w tym recykling odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Wprowadzający środki 
niebezpieczne wykonuje ww. obowiązki sam albo przez przystąpienie do porozumienia organizacją samorządu 
gospodarczego, która podpisała umowę z marszałkiem województwa (Art. 18 i 25 Ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013). 
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Specjalne środki ostrożności: 
Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.  

__________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
ADR/RID, IMDG, 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 
 Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Brak specjalnych środków ostrożności. 
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 lub mieszaniny    
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z 
późn. zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz tekst jednolity (Dz. U., 2015, poz. 1203 z 20 sierpnia 2015). 
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 (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami (dostosowania do postępu 
technicznego 1 - 9 ATP). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). 
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., poz. 817  z dnia 
23.06.2014 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).  
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu 
pracy czynników chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016) 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z 
późniejszymi zmianami). 
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Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy 
Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej 
w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 
2013). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
poz. 1923, 2014). 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 
1458, 2005). 
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
rejestracji, 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte z karty mieszaniny dostarczonej przez 
producenta, zostały uzupełnione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemysłowej im prof. I. Mościckiego w 
Warszawie.  
 
Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań 
bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on 
bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
 
Skróty: 
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, 
którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności 
zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń 
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone jako 
wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie 
zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany 
roboczej 
NDSP - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku 
pracy przekroczona w żadnym momencie 
DSB - Dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym -  najwyższy dopuszczalny poziom określonego czynnika 
lub jego metabolitu w odpowiednim materiale biologicznym lub najwyższa dopuszczalna wartość odpowiedniego 
wskaźnika, określającego oddziaływanie czynnika chemicznego na organizm 
vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
DL50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym 
przedziale czasowym 
CL50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym 
przedziale czasowym 
CE50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej 
wartości 
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sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. 

wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.) 
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NOAEL – Najwyższa dawka, przy której nie obserwuje się szkodliwych zmian - najwyższa badana dawka lub 
poziom narażenia, przy których nie występują statystycznie znaczące wzrosty częstotliwości lub intensywności 
szkodliwych skutków u narażonej populacji względem odpowiedniej grupy kontrolnej 
DNEL - Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka - poziom narażenia na działanie 
substancji niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka 
PNEC - Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku - stężenie substancji, poniżej którego nie 
przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków dla środowiska 
BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w 
wodzie w stanie równowagi 
ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. 
Agreement on Dangerous Goods by Road) 
RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods 
Code) 
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association) 
CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service 
WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w 
szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 
(EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie 
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub 
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers" 
Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, 
pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina 
lub przedmiot  
 
Aktualizacja: zmiany wprowadzone rozporządzeniem 2015/830 wraz ze sprostowaniem, aktualizacja aktów 
prawnych w sekcji 15.1 

  
 Niniejsza karta charakterystyki jest własnością firmy PROFIX Sp. z o. o. i podlega ochronie wynikającej z ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 994)) o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty 
charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody właściciela i Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie 
jest zabronione 
 
 


