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Data opracowania: 15/11/2013

Nr weryfikacji: 1

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: ARVEX CZ

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie produktu: kotwienie chemiczne

 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: ARVEX GROBELNY Sp. z. o. o.

UL. Makuszynskiego 4

30-969 Krakow

POLAND

Tel.: +48 12 644 64 57

Email: arvex@arvex.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (DSD/DPD): Sens.: R43

Klasyfikacja (CLP): Skin Sens. 1: H317

Działania niepożądane: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (CLP):  

Zwroty rodzaj zagr: H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Hasła ostrzegawcze: Uwaga

Piktogramy: GHS07: Wykrzyknik

Zwroty środki ostr: P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą iloscią wody z mydłem.

P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P501: Zawartosć/Pojemnik usuwać do skladowisko odpadów niebezpiecznych.

Elementy oznakowania (DSD/DPD):  

Symbole zagrożeń: Produkt drażniący.

[c.d.]
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Wyraż. dotyczące zagrożen: R43: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Wyraż. dotyczące bezpiecz.: S2: Chronić przed dziećmi.

S24: Unikać zanieczyszczenia skóry.

S37: Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

2.3. Inne zagrożenia

Inne zagrożenia: Nie dotyczy. 

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT).

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne:

2-ETHYLHEXYL BENZOATE

EINECS CAS Klasyfikacja (DSD/DPD) Klasyfikacja (CLP) Procento
wa

226-641-8 5444-75-7 -: R53 Aquatic Chronic 4: H413 1-3%

DIBENZOYL PEROXIDE

202-327-6 94-36-0 E: R3; O: R7; Xi: R36; Sens.: R43 Skin Sens. 1: H317; Org. Perox. B: 
H241; Eye Irrit. 2: H319

1-3%

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem. Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną 

odzież i obuwie, chyba że są przyklejone do skóry. Skonsultować się z lekarzem. 

Zanieczyszczenie oka Płukać oko pod bieżącą wodą przez 15 minut. Skonsultować się z lekarzem. 

Spożycie: Jeśli poszkodowany jest przytomny, to należy mu podać natychmiast pół litra wody do 

wypicia. Nie należy wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem. 

Wdychanie: Wynieść poszkodowanego z zagrożonego miejsca dbając przy tym o własne 

bezpieczeństwo. Przenieść na świeże powietrze w przypadku wdychania oparów. 

Skonsultować się z lekarzem. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Kontakt ze skórą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka podraznienia oczu. 

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardła. 

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. 

[c.d.]
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Działanie opóźnione: Nie dotyczy. 

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

Postęp. natychmiast./szczególne: Niniejszą kartę charakterystyki substancji należy pokazać lekarzowi udzielającemu 

pomocy. 

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Środki gaśnicze: Do gaszenia ognia w sąsiedztwie należy zastosować odpowiednie środki gaśnicze. 

Proszek gaśniczy. Dwutlenek węgla. Piany. Nie stosować halonów. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagroż. w przyp. naraż.: Zamkniete, pojemniki pod wplywem  wysokiej temperatury moga wybuchnac ze wzgledu 

na cisnienie. Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Informacje dla straży pożarnej: Zastosować niezależny aparat oddechowy. 

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Śr. ostrożn. wzgledem ludzi: Informacje odnośnie ochrony osobistej podano w punkcie 8 karty bezpieczeństwa. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Śr. ostrożn. wzgl. środ.: Nie wylewać do kanalizacji lub do rzeki. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Procedury usuwania: Przenieść do odpowiedniego pojemnika. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji: Patrz punkt 13 karty bezpieczeństwa. 

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wymagania przy manipul.: Trzymać z dala od ciepła i źródel zapłonu. Comp. B = Używać narzędzi nieiskrzących. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki magazynowania: Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu 

Odpowiednie opakowanie: Może być przechowywany wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie końcowe: Budownictwo i roboty budowlane (SU19).

 

[c.d.]
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Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Dopuszcz. stęż. w miejsc. zamiesz. Brak danych.

8.1. DNEL/PNEC

Składniki niebezpieczne:

DIBENZOYL PEROXIDE

Typu Narażenia Wynik Ludności Działanie

DNEL Pokarmowa 1.65 mg/kg bw/d Ogółu ludności układowej

DNEL Skóra 3.3 mg/kg bw/d Ogółu ludności układowej

DNEL Inhalacyjne 2.9 mg/m3 Ogółu ludności układowej

8.2. Kontrola narażenia

Środki techniczne: Zapewnić odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. 

Ochrona dróg oddechowych: ochrona dróg oddechowych jest wymagana w niedostatecznie wentylowanych 

miejscach. 

Ochrona rąk: Rękawice ochronne. 

Ochrona oczu: Okulary ochronne. 

Ochrona skóry: Odzież ochronna. 

Środowiskowe: Zapewnić wszystkie środki techniczne wymienione w punkcie 7 karty bezpieczeństwa. 

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan: Pasta 

Kolor: Jasnoszary 

Zapach: Charakterystyczny zapach 

Utlenianie: Utleniający (zgodnie z kryteriami UE) 

Rozpuszczalność w wodzie: Słabo rozpuszczalny 

Rozpuszczalny także w: Większość rozpuszczalników organicznych. 

Gęstość względna: 1.44 VOC g/l: 1.23

9.2. Inne informacje

Inne informacje: Stałe zawiesiny przetestowane zgodnie transportu towarów niebezpiecznych ONZ próba 

PALNOŚC N1 pokazał niepalny. 

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Reaktywność: Substancja jest stabilna, jeśli przestrzegane są zalecane warunki transportu lub 

przechowywania. 

[c.d.]



KARTA CHARAKTERYSTYKI
ARVEX CZ

Strona: 5

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach. Może się polimeryzować podczas ogrzewania 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne: Niebezpieczne reakcje nie zajdą w normalnych warunkach transportu lub 

przechowywania. 

10.4. Warunki, których należy unikać

Należy unikać: Ciepło. 

10.5. Materiały niezgodne

Unikać następ. materiał.: Kwasy. Alkali zwiazków metali ciezkich. Redukujace. nadtlenków organicznych. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezp. prod. rozkładu: Podczas spalania wydziela toksyczne dymy. wzrost cisnienia i mozliwosci rozerwania 

pojemników moze nastapic. 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Składniki niebezpieczne:

DIBENZOYL PEROXIDE

ORL RAT LD50 5000 mg/kg

VAPOURS RAT LD50 24.3 mg/kg

Istotne działania związane z mieszaniną:

Działanie Droga kontaktu Podstawa

Działanie uczulające DRM Substancja niebezpieczna: oszacowano

Objawy / drogi kontaktu

Kontakt ze skórą W miejscu zetknięcia może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie. 

Zanieczyszczenie oka podraznienia oczu. 

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie jamy ustnej i gardła. 

Wdychanie: Może wystąpić podrażnienie gardła z odczuciem ucisku w klatce piersiowej. 

Działanie opóźnione: Nie dotyczy. 

Inne informacje: Nie dotyczy. 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekotoksyczność Brak danych.

[c.d.]
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12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność degradacji: Ulega biodegradacji w niewielkim stopniu. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Zdolność bioakumulacji: Brak danych. 

12.4. Mobilność w glebie

Ruchliwość: Cięższy od wody. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

PBT: Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej 

(tzw. substancja PBT).

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Inne niekorzystne działania: Brak danych. 

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Operacje likwidacji (usuwania) Przenieść do odpowiedniego pojemnika i zorganizować odbiór przez specjalistyczną 

firmę usuwania odpadów. Małe ilości mogą być po zmieszaniu i zastygnięciu usunięte 

jako odpady stałe. 

Numer kodowy odpadu: 08 04 09

Likwidacja opakowania: Składowanie na zarejestrowanym wysypisku lub inna metoda przewidziana dla 

odpadów toksycznych lub niebezpiecznych. 

Uwaga: Zwraca się uwagę użytkowników na możliwość istnienia regionalnych lub krajowych 

przepisów dotyczących likwidacji odpadów. 

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

Klasa transportu: Produkt nie podlega klasyfikacji ze względu na transport.

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne

Szczególne przepisy: Nie dotyczy. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chem: Ocena bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny nie została 

przeprowadzona przez dostawcę. 

Sekcja 16: Inne informacje

Inne informacje

Inne informacje: Karta bezpieczenstwa produktu zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 453/2010.

* oznacza fragment karty charakterystyki bezpieczeństwa, który uległ zmianie od ostatniej 

wersji.

Zawartosci tlenu aktywnego skladnika katalizatora 0,99% [c.d.]
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Wyraż. dot. zagrożen z s.2 / 3: H241: Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H413: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

R3: Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub 

innymi źródłami zapłonu.

R7: Może spowodować pożar.

R36: Działa drażniąco na oczy.

R43: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

R53: Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 

wodnym.

Oswiadcz. prawne: Sądzimy, że powyższe informacje są poprawne, lecz nie oznacza to że są kompletne. 

Powinny być zatem traktowane wyłącznie jako wskazówki. Niniejsza firma nie może 

ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe z manipulowania lub kontaktu z 

powyższym produktem. Ochrona środowiska: Proszę nie wyrzucać niezmieszanego i 

nieutwardzonego materiału. Utylizując proszę wymieszać wszystkie odpady produktu do 

stanu utwardzonego. 

[ostatnia strona]


