KARTA CHARAKTERYSTYKI
SAFETY DATA SHEET

According to 1907/2006/EC, Article 31

Zgodnie z 1907/2006/WE, art. 31

Printing date 05.06.2014
Data druku05.06.2015
05.06.2014
Revision:

Aktualizacja: 05.06.2015

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1 Product identifier
Trade name:
H3508 IPA Surface Cleaner
1.1 Identyfikator
produktu
CAS Number:
67-63-0
EC number:
200-661-7
Nazwa handlowa:H3508
IPA
Środek
do czyszczenia powierzchni
Index number:
603-117-00-0
Numer CAS:
67-63-0
Registration number: 01-2119457558-25-XXXX
Numer EC:
200-661-7
Numer indeksu:
603-117-00-0
1.1 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Numer rejestracyjny:
01-2119457558-25-XXXX
Solvent for Industrial use
Laboratory
1.2 Istotne
zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzaneCleaning Agent
Coatings
Adhesives
Rozpuszczalnik
do zastosowań przemysłowych,
Blending
packing of mixtures
Labolatoryjny środek and
czyszczący,
Process
chemical
Pokrycia
Distribution of substance
Kleje
Manufacture
of substance
Mieszanie i pakowanie
miesznek
Chemikalia procesowe
of Use
Dystrybucja Sector
substancji
Produkcja substancji
SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
Sektor użytkowania
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services,
craftsmen)
SU3 Zastosowania
przemysłowe: Zastosowania substancji jako takich lub w preparatach w zakładach
SU2b Offshore industries
przemysłowych
SU5 Manufacture
of textiles,
leather,
fur
SU21 Zastosowania
konsumenckie:
Prywatne
gospodarstwa
domowe / ogół społeczeństwa /
konsumenci SU6b Manufacture of pulp, paper and paper products
SU8 Manufacture
of bulk,
large scale
chemicals
(includingedukacja,
petroleum
products)usługi,
SU22 Zastosowania
profesjonalne:
Domena
publiczna
(administracja,
rozrywka,
rzemieślnicy)SU9 Manufacture of fine chemicals
SU10
Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
SU2b Przemysł
morski
SU11
Manufacture
of rubber products
SU5 Produkcja
tkanin,
skóry, futra
SU6b Produkcja
włóknistej,
wyrobówincluding
z papierucompounding and conversion
SU12masy
Manufacture
of papieru
plastics iproducts,
SU8 Produkcja
masowych
dużą skalę (w tym produktów ropopochodnych)
SU24
Scientificchemikaliów
research andnadevelopment
SU9 Produkcja
chemikaliów
rafinowanych
Application
of the
substance / the mixture Solvent
SU10 Formułowanie [mieszanie] preparatów i/lub przepakowywanie (z wyłączeniem stopów)
SU11 Produkcja wyrobów gumowych
SU12 Produkcja
wyrobów
tworzyw sztucznych, w tym mieszanie i konwersja SU24 Badania
Trade
name:zIsopropanol
naukowe i rozwój
Zastosowanie
substancji/mieszaniny:
SECTION
2: Hazards Rozpuszczalnik
identification
Nazwa handlowa: Izopropanol
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SAFETY DATA SHEET
SAFETY
DATA
SHEET
SAFETY
SHEET
According to
1907/2006/EC,
Article
31 of DATA
Printing
05.06.2014
SECTION
1: Identification
the substance/mixture
and
of thedate
company/undertaking

Revision: 05.06.2015
According to1.1
1907/2006/EC,
Article
31
Printing
date 05.06.2014
Product identifier
According
to
1907/2006/EC,
Article
31
Printing
date
05.06.2014
Revision:date
05.06.2015
According
to 1907/2006/EC,
Article 31 or mixture
Printing
05.06.2014
2.1 Classification
of the substance
2.1
Klasyfikacja substancji
lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie
z rozporządzeniem
Revision:
05.06.2015
Tradeaccording
name:
H3508 IPA (EC)
Surface
Cleaner
Classification
to Regulation
No
1272/2008 Revision: 05.06.2015
(WE)
nr 1272/2008
CAS Number:
67-63-0
2.1 Classification
of the substance
or mixture
2.1 Classification
Classification
of the
the substance
substance
or mixture
mixture
EC number:
200-661-7
Classification
according
to Regulation
(EC) No 1272/2008
2.1
of
or
Classification
according
to
Regulation
(EC) No
No 1272/2008
1272/2008
Index
number: to Regulation
603-117-00-0
Classification
according
(EC)
Registration number: 01-2119457558-25-XXXX
GHS02 flame
1.1 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Płomień GHS02
FlammableGHS02
- Liq. 2flame
H225 Highly flammable liquid and vapour
GHS02 flame
flame
Solvent
for
Industrial
use
ŁatwopalnaGHS02
ciecz
H2
Wysoce
łatwopalna
ciecz i pary
Flammable -Laboratory
Liq. 2 H225 Highly flammable liquid and vapour
Flammable - Liq. 2 H225 Highly flammable liquid and vapour
Flammable -Cleaning
Liq. 2 H225
Highly flammable liquid and vapour
Agent
Coatings
GHS07
Adhesives
Blending and packing of mixtures
Eye Irritation
- 2 H319
Causes serious eye irritation.
GHS07
Process
chemical
GHS07
GHS07
GHS07
Distribution of substance
STOT
SE
3Manufacture
- -H336
MayCauses
cause
drowsiness
or dizziness.
Eye
Irritation
serious
eye
irritation.
of
substance
Eye Irritationoczu
- 22 H319
H319
Causes
serious
eye
irritation.
Podrażnienie
2
H319
Działa
silnie
drażniąco
na oczy.
Eye Irritation - 2 H319 Causes serious eye irritation.
Classification
according
todrowsiness
Directiveor
67/548/EEC or Directive 1999/45/EC
STOT
SE
H336
May
cause
of Use
STOTSE
SE333--Sector
-H336
H336Może
May
cause
drowsiness
or dizziness.
dizziness.
STOT
powodować
uczucie
senności lub zawroty głowy.
STOT SE 3 - H336 May cause drowsiness or dizziness.
Classification
according
to
67/548/EEC
or
Directive
1999/45/EC
SU3
Industrial
uses:
Uses of
substances
aslub
such
or
in preparations
at industrial sites
Classification
according
to Directive
Directive
67/548/EEC
or
Directive
1999/45/EC
Klasyfikacja
zgodnie
z dyrektywą
67/548/EWG
dyrektywą
1999/45/WE
Classification
according
to
Directive
67/548/EEC
or
Directive
1999/45/EC
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22
Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services,
Xi;
Irritant
craftsmen)
R36: Irritating to eyes.
SU2b Offshore industries
Xi;
Irritant
Xi;
Irritant
SU5
Manufacture of textiles, leather, fur
Xi;
Irritant
Xi;
Drażniący
R36: of
Drażniący
dla oczu.
R36:
Irritating
to
R36: Irritating
to eyes.
eyes.
SU6b
Manufacture
pulp, paper
and paper products
R36: Irritating
to
eyes.
SU8 Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
Manufacture
F;SU9
Highly
flammableof fine chemicals
SU10
Formulation
[mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
R11: Highly flammable.
SU11 Manufacture of rubber products
F;F;F;Highly
flammable
Wysoce
łatwopalny
Highly
flammable
SU12
of plastics
R67:Highly
Vapours
mayManufacture
cause
drowsiness
andproducts,
dizziness.including compounding and conversion
F;
Highly
flammable
R11:
flammable.
R11:
łatwopalny.
R11:Wysoce
HighlySU24
flammable.
Scientific research and development
R11: Highly flammable.
Application
of theparticular
substance /hazards
the mixture
Information concerning
for Solvent
human and environment:
R67:
may
cause
and
Opary
mogą
zawroty
w dizziness.
głowie i uczucie senności.
R67:Vapours
Vapours
maypowodować
cause drowsiness
drowsiness
and
dizziness.
R67: Vapours may cause drowsiness and dizziness.
Vapours of the product are heavier than air and may accumulate on the ground, in the sump
Information
concerning
particular
hazards
for
human
environment:
Informacje
dotyczące
szczególnych
zagrożeń
dla
ludzi iand
środowiska:
Information
concerning
particular
environment:
Trade
name:
Isopropanol
of pits, drains
or cellars
with
higher concentrations.
ventilation is
Information
concerning
particular
hazards for Ground
human level
and environment:
recommended.
Pary
produktu
cięższeare
od heavier
powietrza
i mogą
gromadzić
się na ziemi,
w studzienkach,
zagłębieniach,
Vapours
of
product
air and
may accumulate
ground, in
in the
the
sump
Vapours
of the
thesą
product
are
heavier than
than
on the
ground,
sump
SECTION
2:
Hazards
identification
Vapours
of
the
product
are
heavier
than
air
and
may
accumulate
on
the
ground,
in
the
sump
drenach
lub
piwnicach
i
osiągać
tam
wyższe
zagęszczenie.
Zalecana
jest
wentylacja
na
poziomie
of
pits,
drains
or
cellars
with
higher
concentrations.
Ground
level
ventilation
is
of
pits,
drains
or cellars with higher
concentrations.
ventilation is
May
have
a narcotizing
after prolonged
exposure
of
pits,
drains
or cellars effect
with higher
concentrations.
Ground level ventilation is
gruntu.
recommended.
recommended.
recommended.
Może
działaćelements
narkotycznie po długotrwałym narażeniu
2.2 Label
May
Mayhave
haveaa narcotizing
narcotizing effect
effect after
after prolonged
prolonged exposure
May have a narcotizing effect after prolonged exposure
The substance is classified and labelled according to the CLP regulation.
2.2
Label
elements
2.2
Labelpictograms
elements
Hazard
2.2 Label elements
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
2.2 Elementy oznakowania
1.1According
Product to
identifier
1907/2006/EC,
date 05.06.2014
According to
1907/2006/EC,
Article 31 Article 31
Printing datePrinting
05.06.2014
Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.
Revision: 05.06.2015
Revision: 05.06.2015
Piktogramy wskazujące
Trade name:rodzaj zagrożenia
H3508 IPA Surface Cleaner
CAS Number:
67-63-0
EC number:
200-661-7
Index number:
603-117-00-0
Registration number: 01-2119457558-25-XXXX

GHS02
GHS07
GHS02
GHS07
GHS02
GHS07
1.1 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Solvent
forword:
Industrial
use
Signal
Danger
Signal word:
Danger
Znaczenie:
Niebezpieczeństwo
Laboratory
Hazardrodzaj
statements
Hazardwskazujące
statements
Zwroty
zagrożenia
Cleaning
Agent
H225
Highly
flammable
liquid and vapour.
H225Wysoce
Highly flammable
and
vapour.
H225
łatwopalnaliquid
ciecz
i pary.
Coatings
Causes
serious eyeoczu.
irritation.
H319Powoduje
Causes H319
serious
eyepodrażnienie
irritation.
H319
poważne
Adhesives
H336
Mayuczucie
causeordrowsiness
dizziness.
H336Może
May cause
drowsiness
dizziness.luborzawroty
H336
wywoływać
senności
głowy.
Blending and packing of mixtures
Process
chemical
Precautionary
statements
Zwroty
wskazujące
środki ostrożności
Precautionary
statements
Distribution of substance
ofaway
substance
P210
Keep
from
heat,
surfaces,
sparks,
open
flames
and other
ignition
sources.
P210
z dala
odhot
źródeł
ciepła,hot
gorących
powierzchni,
iskier,
otwartego
ognia
i innych
P210 Przechowywać
KeepManufacture
away
from
heat,
surfaces,
sparks,
open
flames and
other
ignition
sources.

smoking.
źródeł
zapłonu.No
Zakaz
palenia.
No smoking.
Sector of Use

P280 Wear
protective gloves/protective
clothing/eye
protection/face
protection.
P280
ochronne/odzież
ochronną/ochronę
oczu/ochronę
twarzy.
P280 Nosić
Wearrękawice
protective
gloves/protective
clothing/eye protection/face
protection.
SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
SU21
Consumer uses:
Private Remove
households
/ general
publicand
/ consumers
P304+P340
PRZYPADKU
DOSTANIA
DOvictim
DRÓG
P304+P340
INHALED:
toODDECHOWYCH:
fresh
atWyprowadzić
rest in a position
P304+P340W
IF
INHALED: IFRemove
victim SIĘ
to fresh
air and
keep air
at rest keep
in a position
SU22
Professional
uses:
Public
domain
(administration,
education,
entertainment,
services,
poszkodowanego
na świeżefor
powietrze
i zapewnić odpoczynek w pozycji umożliwiającej oddychanie.
comfortable
breathing.
comfortable for
breathing.
craftsmen)
SU2b
Offshore
industries
P305+P351+P338
W
DOSTANIA
SIĘcautiously
DO
OCZU:
P305+P351+P338
IF IN
EYES: Rinse
with
waterminutes.
for several
minutes. Remove
P305+P351+P338
IF PRZYPADKU
IN EYES: Rinse
cautiously
with
water
for
several
Remove
SU5
Manufacture
of
textiles,
leather,
fur
Ostrożnie
płukać
wodą
przez
kilka
minut.
Wyjąć
soczewki
kontaktowe,
jeśli
są
i
można
je łatwo
contact
lenses,
if
present
and
easy
to
do.
Continue
rinsing.
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
SU6b
Manufacture
of
pulp,
paper
and
paper
products
usunąć. Kontynuować płukanie.
SU8
ManufactureInof
bulk,
large
scalefor
chemicals
(includingpowder
petroleum
products)
P370+P378
case
of extinction:
fire: Use
extinction:
or water
spray.
P370+P378 In
case of fire: Use
for
CO2,
powderCO2,
or water spray.
Manufacture
of fineDo
chemicals
P370+P378SU9
W przypadku
pożaru:
gaszenia stosować: CO2, proszek lub rozpylona woda.
SU10
Formulation
[mixing]
of preparationsplace.
and/or
re-packaging
(excluding alloys)
P403+P233
Store
in a well-ventilated
Keep
container
P403+P233 Store
in a well-ventilated
place. Keep container
tightly
closed.tightly closed.
SU11
Manufacture
rubber
products accordance
P403+P233
dobrze
miejscu.
Przechowywać
pojemnik szczelnie
P501
Dispose w
of of
contents/container
with local/regional/national/international
P501 DisposePrzechowywać
of contents/container
inwentylowanym
accordanceinwith
local/regional/national/international
SU12
Manufacture
of
plastics
products,
including
compounding
and
conversion
zamknięty.
regulations. regulations.
SU24 Scientificusuwać
research
and development
P501 Zawartość/pojemnik
zgodnie
z przepisami lokalnymi / regionalnym i/ krajowymi /
Application
of
the
substance
/
the
mixture
Solvent
międzynarodowymi.
P501
Dispose
of
contents/container
inwith
accordance
with local/regional/national/international
P501 Dispose of contents/container in accordance
local/regional/national/international
regulations. regulations.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowymi /
międzynarodowymi.
name:hazards
Isopropanol
2.3 Other
2.3 Other Trade
hazards
2.3
Inne
zagrożenia
SECTION
Hazards
identification
Results
of2:PBT
and vPvB
assessment:
Results
of PBT
and vPvB
assessment:
PBT:
Not
applicable.
PBT: Not applicable.
Wyniki oceny PBT
PBT: Nie dotyczy.
vPvB:i vPvB:
Not applicable.
vPvB: Not applicable.
vPvB: Nie dotyczy.

3: Composition/information
on ingredients
SECTION 3:SECTION
Composition/information
on ingredients
3.1
Chemical characterization:
3.1 Chemical
characterization:
Substances Substances
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
1.1 Product identifier
3.1 Charakterystyka chemiczna: Substancje
Trade name:
H3508 IPA Surface Cleaner
Nr CAS. Opis:
propan-2-ol
CAS67-63-0
Number:
67-63-0
EC number:
200-661-7
Index number:
603-117-00-0
Numery identyfikacyjne:
Registration number: 01-2119457558-25-XXXX
Numer WE: 200-661-7
1.1 Relevant
identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Numer indeksu:
603-117-00-0
for Industrial
usew dzień wydania tego dokumentu
SVHC Nie Solvent
wymieniony
jako SVHC
Laboratory
Cleaning Agent
Coatings
4.1 Opis środków
pierwszej pomocy
Adhesives
Blending and packing of mixtures
Po inhalacji:Process chemical
Distribution of substance
Podawać świeże
powietrze.
W razie potrzeby zapewnić sztuczne oddychanie. Utrzymywać
Manufacture
of substance
poszkodowanego w cieple. Zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nie ustępują. W przypadku utraty
przytomności
do transportu
Sector
of Use ustawić pacjenta stabilnie w pozycji na boku, natychmiast zasięgnąć
porady lekarza.
SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
Po kontakcie
ze skórą:
SU21
Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services,
Powtarzającycraftsmen)
się kontakt ze skórą może powodować podrażnienie i zapalenie skóry. Zawsze nosić
rękawice ochronne
odpowiednie
dla tego produktu.
SU2b Offshore
industries
NatychmiastSU5
umyć
skórę wodąofz textiles,
mydłem leather,
i dokładnie
Manufacture
fur opłukać. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
SU6b Manufacture of pulp, paper and paper products
Po kontakcie z oczami:
SU8 Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
Przepłukać oko przy otwartej powiece czystą bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut. Wyjąć
SU9 Manufacture of fine chemicals
soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
SU10 Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Kontynuować irygację oka czystą wodą.
SU11 Manufacture of rubber products
SU12 Manufacture of plastics products, including compounding and conversion
Po połknięciu:
SU24 Scientific research and development
Application
of the
substance
mixture
Solventwezwać pomoc medyczną. Wypłukać
NIE wywoływać
wymiotów;
wypłukać
usta/ the
wodą,
natychmiast
usta, a następnie podać poszkodowanemu dużą ilość wody do wypicia.
Trade name:
4.2 Najważniejsze
ostre Isopropanol
i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Ból głowy SECTION 2: Hazards identification
Zawroty głowy
Nudności
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
4.3 Wskazanie wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia
1.1 Product identifier
Brak dalszych istotnych informacji.
Trade name:
H3508 IPA Surface Cleaner
CAS Number:
67-63-0
EC number:
200-661-7
Index number:
603-117-00-0
5.1 Środki gaśnicze
Registration number: 01-2119457558-25-XXXX
Odpowiednie środki gaśnicze:

1.1 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

CO2, proszek lub rozpylona woda. Większy pożar zwalczać wodną pianą błonotwórczą (AFFF).
Solvent for
Industrial
use
Schłodzić pojemniki
rozpyloną
wodą.
NiewłaściweLaboratory
środki gaśnicze ze względów bezpieczeństwa: Woda pełnym strumieniem
Cleaning Agent
Coatings
5.2 Szczególne
zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Adhesives
packing of
mixtures
Tlenek węglaBlending
(CO), wand
przypadku
spalania
w niedoborze tlenu
Process chemical
Distribution
of substance
5.3 Informacje
dla strażaków
Manufacture of substance
Wyposażenie ochronne:

Sector
of oddechowego
Use
Sprzęt ochrony
układu
Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
DodatkoweSU3
informacje

Schłodzić zagrożone
zbiornikiuses:
rozpyloną
wodą.
SU21 Consumer
Private
households / general public / consumers
Zanieczyszczoną
gaśnicząuses:
zbierać
osobno.
Nie(administration,
pozwalać jej dostać
się doentertainment,
kanalizacji.
SU22wodę
Professional
Public
domain
education,
services,
craftsmen)
SU2b Offshore industries
SU5 Manufacture of textiles, leather, fur
SU6b Manufacture
of pulp, paper
and paper products
6.1 Indywidualne
środki ostrożności,
wyposażenie
ochronne i procedury w sytuacjach
SU8
Manufacture
of
bulk,
large
scale
chemicals
(including petroleum products)
awaryjnych
SU9 Manufacture of fine chemicals
SU10 Formulation
[mixing] osoby
of preparations
and/or
re-packaging (excluding alloys)
Nosić wyposażenie
ochronne. Trzymać
niechronione
z daleka.
SU11 Manufacture
of rubber products
Zapewnić odpowiednią
wentylację
SU12
Manufacture
of plastics
products,
including compounding and conversion
Trzymać się z dala od źródeł zapłonu.
Nosić
odzież ochronną.
SU24 Scientific research and development
of the
substance ochrony
/ the mixture
Solvent
6.2 ŚrodkiApplication
ostrożności
w zakresie
środowiska:
Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Nie dopuścićTrade
do przedostania
się do ścieków / wód powierzchniowych lub gruntowych.
name: Isopropanol
6.3 Metody
i materiały
zapobiegające
rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do
SECTION
2: Hazards
identification
usuwania skażenia:
Zaabsorbować materiałem wiążącym ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiały wiążące kwasy,
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materiał wiążący
uniwersalny,
trociny). of the substance/mixture and of the company/undertaking
SECTION
1: Identification
Zapewnić odpowiednią wentylację.
Wysyłać do 1.1
odzysku
lub utylizacji
w odpowiednich pojemnikach - może wymagać zatwierdzenia przez
Product
identifier
ONZ. Całkowite pokrycie pianką błonotwórczą (AFFF) w celu zabezpieczenia przed źródłami
zapłonu, jakoTrade
środek
ostrożności. H3508 IPA Surface Cleaner
name:
CAS Number:
67-63-0
EC number:
200-661-7
Index number:
603-117-00-0
7.1 ŚrodkiRegistration
ostrożności
dotyczące
bezpiecznego postępowania z produktem
number:
01-2119457558-25-XXXX
Przechowywać
chłodnym,
suchym miejscu
szczelnie
zamkniętych
naczyniach.
1.1wRelevant
identified
uses ofw the
substance
or mixture
and uses advised against
Znać próg emisji.
Używać tylko
w dobrze
wentylowanych
Solvent
for Industrial
use pomieszczeniach.
Zapewnij dobrą
wentylację wnętrza, szczególnie na poziomie posadzki. (Opary są cięższe od
Laboratory
powietrza). Cleaning Agent

Coatings
Adhesives
Blending and packing of mixtures
Trzymać z dala od źródeł zapłonu - nieosłoniętych iskier / płomieni / ognia. Upewnić się, że sprzęt
Process chemical
elektryczny jest odpowiednio zabezpieczony
Distribution of substance
of substance
Ocena strefyManufacture
(ocena DSEAR)
Informacje o ochronie przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:

Sector
of Use
Chronić przed
ładunkami
elektrostatycznymi. W razie potrzeby - zapewnić połączenie i uziemienie
pojemników i urządzeń technologicznych.
SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
SU21
Consumersię
uses:
Private elektrostatycznych
households / general
public
/ consumers
Generowanie
i gromadzenie
ładunków
może
ulec
zwiększeniu przy stosowaniu
SU22
Professional
uses:
Public
domain
(administration,
education,
entertainment, services,
dokładnych filtrów, mieszaniu z proszkami i niemieszającymi się cieczami, wykorzystywaniu
craftsmen)
mieszalników o wysokiej mocy/prędkości. Podejmować dodatkowe środki ostrożności.
SU2b
Offshore industries
Zapewnić czas
na rozładowanie
ładunków statycznych przed wykonaniem następnych kroków. Nie
SU5
Manufacture
rozpryskiwać przy napełnianiu.of textiles, leather, fur
SU6b Manufacture of pulp, paper and paper products
Manufacture
of bulk,
large
scale chemicals
(includingelektryczne,
petroleum products)
Nie rozpylaćSU8
na otwarty
płomień,
gorące
powierzchnie,
rozdzielnice
elementy
SU9
Manufacture
of
fine
chemicals
elektryczne pod napięciem/akumulatory lub w pobliżu potencjalnych źródeł zapłonu.
SU10 Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
SU11 Manufacture
of rubber
W pustych pojemnikach
mogą tworzyć
sięproducts
łatwopalne mieszaniny gazu i powietrza.
SU12 Manufacture of plastics products, including compounding and conversion
Scientific research
and development
Nosić buty zSU24
przewodzącymi
podeszwami.
Application of the substance / the mixture Solvent
7.2 Warunki bezpiecznego składowania, w tym niezgodności produktów
Przechowywanie:

Trade name: Isopropanol

Wymagania, które muszą spełniać magazyny i pojemniki:

SECTION 2: Hazards identification
Przechowywać w chłodnym miejscu.
Zapewnić szczelną, odporną na rozpuszczalniki podłogę.
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Zapobiegać wyciekom
SECTIONdo
1: ziemi.
Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
Zapewnić wentylację
pojemników.
1.1 Product
identifier

Trade name:
H3508 IPA Surface Cleaner
Używać tylko
pojemników
specjalnie
dozwolonych dla tej substancji/produktu.
CAS Number:
67-63-0
EC number:
200-661-7
NiewłaściwyIndex
materiał
na
pojemnik:
aluminium.
number:
603-117-00-0
Registration number: 01-2119457558-25-XXXX
Przechowywać w obszarze oznaczonym znakami EX pod niebezpiecznymi substancjami i przepisami
Relevant
identified uses of the substance or mixture and uses advised against
dotyczącymi1.1
atmosfery
wybuchowej.
for Industrial
use
PrzestrzegaćSolvent
wskazówek
BHP dotyczących
przechowywania substancji łatwopalnych.
Laboratory
Cleaning
Agent
Należy stosować
ognioszczelne/przeciwwybuchowe
urządzenia elektryczne (przepisy ATEX)
Coatings
Adhesives
Przechowywać
tylko w odpowiednio ogrodzonych obszarach. Nie przechowywać plastikowych
and packingbębnami
of mixtures
pojemnikówBlending
IBC z metalowymi
innych łatwopalnych substancji.
Process chemical
Informacje naDistribution
temat przechowywania
w jednym wspólnym magazynie:
of substance
Manufacture of substance
Nie przechowywać razem z alkaliami (roztworami żrącymi).
Sector of Use
Przechowywać z dala od utleniaczy.
SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
Dalsze informacje
na temat warunków
przechowywania:
SU21 Consumer
uses: Private
households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services,
Przechowywać
pojemnik szczelnie zamknięty.
craftsmen)
Przechowywać
w chłodnych,
suchych warunkach w dobrze zamkniętych pojemnikach. Przechowywać
SU2b
Offshore industries
pojemnik w SU5
dobrze
wentylowanym
miejscu.
Manufacture of textiles,
leather, fur
Zaleca się odniesienie
do
publikacji
HSE
HSG51
SU6b Manufacture of pulp, paper and- Przechowywanie
paper products łatwopalnych cieczy w
pojemnikach;SU8
oraz
HSG140
Bezpieczne
stosowanie
i obchodzenie
siępetroleum
z łatwopalnymi
cieczami, w
Manufacture of bulk, large scale chemicals
(including
products)
celu bardziejSU9
szczegółowego
praktyk, których należy przestrzegać.
Manufacturezrozumienia
of fine chemicals
SU10 Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Kompozytowy
plastikowy
DPPLofstwarza
nagłej i całkowitej utraty produktu w przypadku
SU11
Manufacture
rubber ryzyko
products
pożaru; zapewnić,
że
ogrodzenie
obszaru
składowania
jest odpowiednie.
Nieand
przechowywać
SU12 Manufacture of plastics products, including
compounding
conversion
kompozytowych
DPPL
z
innymi
opakowaniami
łatwopalnych
towarów.
SU24 Scientific research and development
Application of the substance / the mixture Solvent
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dalszych istotnych informacji.
Dodatkowe informacje na temat budowy urządzeń technicznych:

Trade name: Isopropanol
Brak dalszych danych

SECTION 2: Hazards identification
8.1 Parametry kontrolne
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
According
to 1907/2006/EC,
Article 31które wymagają monitorowania
Printing
datepracy:
05.06.2014
Składniki
o wartościach
dopuszczalnych,
w miejscu
67-63-0 propan-2-ol
Revision: 05.06.2015
1.1 Product identifier
WEL
Wartość krótkoterminowa: 1250 mg/m3, 500 ppm
3
Wartość długoterminowa:
999 mg/m
, 400 ppm
Trade name:
H3508 IPA Surface
Cleaner
CAS
Number:
67-63-0
The lists valid
during
the making were
used as basis.
EC number:
200-661-7
Index
number:
603-117-00-0
8.2 Exposure
controls
Podstawą
były
listy
obowiązujące podczas
tworzenia.
Registration number: 01-2119457558-25-XXXX
Dodatkowe informacje:

Personal
protective
equipment:
8.2
Kontrola
narażenia
General protective
and hygienic
measures:
1.1 Relevant
identified
uses of the substance or mixture and uses advised against
Sprzęt ochrony osobistej:
Keep away
from
foodstuffs,
beverages
Solvent
for Industrial
use and feed.
Ogólne
środki
ochronne
i higieniczne:

ImmediatelyLaboratory
remove all soiled and contaminated clothing
Wash hands
before
breaks
and at the endnapojów
of work.i pasz. Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast
Cleaning
Agent spożywczych,
Trzymać
z dala
od środków
AvoidMyć
contact
with
eyes. i na koniec pracy.
Coatings
zdjąć.
ręce
przedthe
przerwą
Avoid
contact
with
the
eyes and skin.
Adhesives
Unikać kontaktu z oczami.
Avoid alcohol
consumption
whileofworking
Blending
and packing
mixtureswith the product.
Unikać
kontaktu
z oczami
i skórą.
Process
chemical
Unikaj spożywania alkoholu podczas pracy z produktem.
RespiratoryDistribution
protection:of substance
In case ofdróg
brief
exposureoforsubstance
low pollution use respiratory filter device. In case of intensive
Manufacture
Ochrona
oddechowych:
or
longer
exposure
use
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego narażenia stosować aparat oddechowy z filtrem. W
self-contained
respiratory
przypadku
intensywnego
lubprotective
dłuższego device.
narażenia stosować
Sector
of Use
Filter
AX
niezależne urządzenie ochrony dróg oddechowych. Filtr AX
SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
Protection
of hands:
Ochrona
rąk:
SU21
Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services,
craftsmen)
SU2b Offshore industries
Protective gloves
SU5 Manufacture of textiles, leather, fur
Solvent resistant gloves. Use gloves approved to BS EN 374 : Protective Gloves against
SU6b Manufacture of pulp, paper and paper products
Rękawice
Chemicals.ochronne
SU8 Manufacture
of bulk, large scale
chemicals
(including petroleum
products)
Rękawice
rozpuszczalniki.
zatwierdzonych
Chemical odporne
ResistantnaGloves,
class 4 orUżywaj
higher rękawic
for prolonged
exposure.zgodnie z BS EN 374 :
SU9 Manufacture
of fine chemicals
Rękawice
przed
The gloveochronne
material has
to chemikaliami.
be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the
SU10
Formulation
[mixing]
preparations
and/or re-packaging
(excluding alloys)
Rękawice
odporne na chemikalia,
klasa 4oflub
wyższa do długotrwałego
narażenia.
preparation.
SU11musi
Manufacture
of rubber products
Materiał
rękawic
byćrecommendation
nieprzepuszczalny
produktcan
/ substancję
/ preparat.
Due to missing
tests no
toi odporny
the glovenamaterial
be given for
the product/
SU12
Manufacture
of
plastics
products,
including
compounding
and
Z
powodu
braku testów
nie można
podać żadnych zaleceń dotyczących materiałuconversion
rękawic dla
the
preparation/
the chemical
mixture.
SU24 Scientific
research
and development
produktu / preparatu
/ mieszaniny
chemicznej.
Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion
Application
of
the
substance
/ theuwzględnieniu
mixture Solvent
Wybór materiału na rękawice ochronne przy
czasów przebicia, szybkości przenikania i
and the degradation
degradacji
Material of gloves
Materiał rękawic
Trade name: Isopropanol

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on
Wybór odpowiednich
rękawic
zależy identification
nie tylko od materiału, ale także od innych znaków jakości i
SECTION
Hazards
further marks
of quality2:and
varies from
manufacturer to manufacturer.
różni się w zależności od producenta.
Penetration time of glove material
Czas penetracji materiału rękawic

The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective
gloves and has to be observed.
Eye protection:
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According to
1907/2006/EC,
Article 31 of the substance/mixture and
Printing
date
05.06.2014
SECTION
1: Identification
of the
company/undertaking
Revision: 05.06.2015
Producent rękawic ochronnych musi ustalić dokładny czas przebicia i przestrzegać
go.
1.1 Product identifier
Ochrona oczu:
Trade name:
H3508 IPA Surface Cleaner
CAS Number:
67-63-0
EC number:
200-661-7
Tightly
sealed
goggles.
EN166 Standard
Index number:
603-117-00-0
Registration number: 01-2119457558-25-XXXX
Szczelne
okulary ochronne. Norma EN166
Body protection:

1.1 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Ochrona
Protectiveciała:
work clothing
Solvent for Industrial use
SECTION
9: Physical
Ochronna
odzież
robocza and chemical properties
Laboratory
Cleaning Agent
Coatings
9.1 Information
on basic physical and chemical properties
Adhesives
Blending
and packing
of mixtures właściwości fizycznych i chemicznych
9.1 Informacje
na temat
podstawowych
General Information
Process chemical
InformacjeDistribution
ogólne of substance
Appearance:
Manufacture of substance
Wygląd:
Form: Liquid

Sector of Use

Postać: Ciecz
Colour: Colourless
(Ageduses:
product
darken depending
storage conditions
and sites
SU3 Industrial
Uses may
of substances
as such orupon
in preparations
at industrial
time period)
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
Kolor: Bezbarwny (w trakcie starzenia się, produkt może ciemnieć w zależności od warunków
SU22i Professional
uses: Public domain (administration, education, entertainment, services,
przechowywania
okresu przechowywania)
Odour: Alcohol-like
craftsmen)
SU2b Offshore
industries
Zapach: Podobny
do alkoholu
pH-value (g/l)
: neutral of textiles, leather, fur
SU5
Manufacture
SU6b Manufacture of pulp, paper and paper products
Wartość pH
(- Manufacture
g/l) : neutralny
SU8
of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
Change in SU9
condition:
Manufacture of fine chemicals
Zmiana stanu:
SU10 Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Melting point/Melting
range:
-89.5 °C
SU11 Manufacture
of rubber
products
Temperatura
topnienia
/
Zakres
topnienia:
-89,5°C
SU12 Manufacture of plastics
products,
including compounding and conversion
Boiling point/Boiling
range:
82
°C
SU24 Scientific research and development
Punkt wrzenia
/ Zakres
wrzenia:
82°C
Application
of the
substance
/ the mixture Solvent
Flash point: 13 °C
Temperatura zapłonu: 13°C
Ignition temperature:
°C
Trade name:425
Isopropanol
Temperatura zapłonu: 425°C
Danger ofSECTION
explosion:2: Hazards identification
Product is not explosive, however formation of explosive air/vapour mixtures are possible.
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt
nie jest
wybuchowy, jednak możliwe jest tworzenie wybuchowych mieszanin
Explosion
limits:

Lower: 2 Vol %
Upper: 12 Vol %
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Granice wybuchowości:
SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
Dolna: 2% obj
Górna: 12%1.1
objProduct
%
identifier
Prężność par
w temp.
hPa IPA Surface Cleaner
Trade
name: 20°C: 43H3508
Gęstość w temp. 20°C: 0,785 g/cm³
CAS Number:
67-63-0
Rozpuszczalność w / mieszalność z wodą:
EC
number:
200-661-7
W pełni mieszalny
Index number:
603-117-00-0
Registration
number:
01-2119457558-25-XXXX
Lepkość: Dynamiczny w temp. 20°C: 2,43 mPa

1.1 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Solvent for Industrial use
Laboratory
10.1 Reaktywność
Cleaning Agent
Coatings
10.2 Stabilność
chemiczna
Adhesives
Blending/ and
packing
of mixtures
Rozkład termiczny
warunki,
których
należy unikać:
Process
chemical
Brak rozkładu przy stosowaniu zgodnie ze specyfikacjami i dobrymi praktykami branżowymi.
Distribution
of substance
10.3 Możliwość
wystąpienia
niebezpiecznych reakcji: Nie są znane niebezpieczne reakcje.
Manufacture
substance
10.4 Warunki,
którychofnależy
unikać: Brak dalszych istotnych informacji.
10.5 Materiały niezgodne: Brak dalszych istotnych informacji.
Sector of Use
10.6 Niebezpieczne
produkty rozkładu: Tlenek węgla w przypadku niepełnego spalania.
SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services,
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
craftsmen)
SU2b Offshore industries
Silna toksyczność:
SU5 Manufacture
of textiles, leather, fur
Wartości LD/LC50
istotne przy
SU6b Manufacture of pulp, paper and paper products
klasyfikowaniu:
SU8 Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
Inhalacyjny SU9 Manufacture of fine
LD50
30 mg/l (szczur)
chemicals
Przez skórę SU10 Formulation [mixing]
LD50of preparations and/or
mg/kgre-packaging
(szczur)
(excluding alloys)
Doustnie SU11 Manufacture of rubber
LC50/4products
godz.
mg/l (królik)
SU12 Manufacture of plastics products, including compounding and conversion
SU24 Scientific research and development
Application
of the substance / the mixture Solvent
Pierwotne działanie
drażniące:
Na skórę: Długotrwały kontakt może powodować łagodne podrażnienie skóry.
Na oczy: Efekt drażniący.
Uczulenie: Brak
znanych
efektów
uczulających.
Trade
name:
Isopropanol
SECTION 2: Hazards identification
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12.1 Toksyczność
SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
Toksyczność
Brak
dalszych istotnych informacji.
1.1wodna:
Product
identifier
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: Brak dalszych istotnych informacji.
Trade name:
H3508 IPA Surface Cleaner
12.3 Zdolność
do
bioakumulacji:
Brak dalszych istotnych informacji.
CAS Number:
67-63-0
12.4 Mobilność
w glebie: Brak dalszych
istotnych informacji.
EC number:
200-661-7
Index number:
603-117-00-0
DodatkoweRegistration
informacje
ekologiczne:
number:
01-2119457558-25-XXXX
Noty ogólne:

1.1 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Klasa zagrożenia wód 1 (rozporządzenie niemieckie) (ocena według listy):
NieznacznieSolvent
niebezpieczne
dla wody
for Industrial
use
Nie dopuścić,
aby
nierozcieńczony
produkt lub jego duże ilości dostały się do wód gruntowych,
Laboratory
cieków wodnych
lub kanalizacji.
Cleaning
Agent
Coatings
Adhesives
Blending and packing of mixtures
PBT: Nie dotyczy
Process chemical
vPvB: Nie dotyczy.
Distribution of substance
Manufacture ofskutki
substance
12.6 Inne niekorzystne
12.5 Wyniki oceny PBT i vPvB

Brak dalszych istotnych informacji.
Sector of Use

SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
SU21
Consumer
uses: Private households / general public / consumers
13.1 Metody
utylizacji
odpadów
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services,
Zalecenie craftsmen)
SU2b Offshore industries
SU5 Manufacture
of textiles, domowymi,
leather, fur nie dopuścić do przedostania się produktu do
Nie wolno wyrzucać
razem z odpadkami
kanalizacji. SU6b Manufacture of pulp, paper and paper products
SU8 Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU9 Manufacture
Europejski katalog
odpadów:of fine chemicals
SU10 Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
W celu pozbywania
się zużytegoofrozpuszczalnika
należy skontaktować się z naszym biurem po kody
SU11 Manufacture
rubber products
EWC.
SU12 Manufacture of plastics products, including compounding and conversion
SU24 Scientific research and development
Nieoczyszczone
opakowanie:
Application
of the substance / the mixture Solvent
Zalecenie:
Usuwanie odpadowego
rozpuszczalnika
Trade name:
Isopropanol musi odbywać się zgodnie z oficjalnymi przepisami. Patrz
przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych 2005. Wymaga transportu zgodnie z listem
przewozowym
przez licencjonowanego
przewoźnika odpadów. Możemy świadczyć tę usługę SECTION
2: Hazards identification
skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Dokładnie opróżnić zanieczyszczone opakowanie. Można je poddać recyklingowi po dokładnym i
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właściwym czyszczeniu.
SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
Pojemniki przeznaczone do utylizacji jako odpady należy oczyścić, aby nie pozostały żadne
niebezpieczne
przeciwnym razie nieoczyszczone pojemniki zawierające pozostałości
1.1substancje,
Product w
identifier
będą musiały być wysyłane jako odpady niebezpieczne zgodnie z WM2 wersja 3 2014.
Trade name: art. 31 Data
H3508
IPA Surface
Cleaner
Zgodnie z 1907/2006/WE,
wydruku
05.06.2014
Rewizja: 05.06.2015
CAS Number:
67-63-0
EC number:
Zalecane środki
czyszczące: 200-661-7
Index number:
603-117-00-0
Registration
number:
01-2119457558-25-XXXX
Woda, w razie potrzeby wraz z środkami czyszczącymi

1.1 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Solvent
14.1 Numer
UN for Industrial use
Laboratory
ADR, IMDG,
IATA 1219
Cleaning Agent
14.2 Prawidłowa
nazwa przewozowa UN
Coatings
Adhesives
ADR
1219 ISOPROPANOL (ALKOHOL ISOPROPYLOWY)
Blending and packing of mixtures
IMDG, IATA
ISOPROPANOL (ALKOHOL ISOPROPYLOWY)
Process chemical
Distribution of substance
14.3 Klasa Manufacture
(-y) zagrożenia
w transporcie
of substance
ADR, IMDG,
IATAof Use
Sector

SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses:
Public domain
(administration, education, entertainment, services,
Klasa:
3 Łatwopalne
ciecze.
craftsmen)
Etykieta:
3
SU2b Offshore industries
Manufacture of textiles, leather, fur
14.4 GrupaSU5
pakowania:
SU6b
Manufacture of
ADR, IMDG,
IATA:
II pulp, paper and paper products
SU8 Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU9 Manufacture
of fine chemicals
14.5 Zagrożenia
środowiskowe:
Nie dotyczy.
SU10 Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
14.6 Specjalne
ostrożności
dlaproducts
użytkowników Ostrzeżenie: Łatwopalne ciecze.
SU11środki
Manufacture
of rubber
SU12 Manufacture of plastics products, including compounding and conversion
Kod niebezpieczeństwa
SU24 Scientific (Kemler):
research and33development
Numer EMS:
FE, SD of the substance / the mixture Solvent
Application
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:
Nie dotyczy.
Trade name: Isopropanol
"Regulamin modelowy" ONZ: UN1219, ISOPROPANOL (ALKOHOL ISOPROPYLOWY), 3, II
SECTION 2: Hazards identification
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa
chemicznego.
1.1 Product identifier
Informacje teTrade
oparte
są na naszej obecnej
Nie Cleaner
stanowi to jednak gwarancji dla jakichkolwiek
name:
H3508 wiedzy.
IPA Surface
szczególnychCAS
cechNumber:
produktu i nie ustanawia
prawnie
wiążącego
stosunku umownego.
67-63-0
EC number:
200-661-7
Index number:
603-117-00-0
Registration number: 01-2119457558-25-XXXX

1.1 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Solvent for Industrial use
Laboratory
Cleaning Agent
Coatings
Adhesives
Blending and packing of mixtures
Process chemical
Distribution of substance
Manufacture of substance
Sector of Use
SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services,
craftsmen)
SU2b Offshore industries
SU5 Manufacture of textiles, leather, fur
SU6b Manufacture of pulp, paper and paper products
SU8 Manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products)
SU9 Manufacture of fine chemicals
SU10 Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
SU11 Manufacture of rubber products
SU12 Manufacture of plastics products, including compounding and conversion
SU24 Scientific research and development
Application of the substance / the mixture Solvent
Trade name: Isopropanol
SECTION 2: Hazards identification

