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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 04.08.2021
*

Numer wersji 2 (zastpuje wersj 1)

Aktualizacja: 04.08.2021

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny
przedsiĊbiorstwa

i identyfikacja

· 1.1 Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: Cartechnic PAG 100
· UFI: FXQV-N02C-400X-982M
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· Zastosowanie substancji / preparatu Płyn do klimatyzacji
· 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:
Auto-Teile Ring GmbH
Marie-Curie-Straße 3
D-73770 Denkendorf
Tel: +49 (0)711 918979-99
E-Mail: info@cartechnic.de
· Komórka udzielaj ca informacji:
Tel:
+49 (0) 711 918979-99
E-Mail: info@cartechnic.de
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Appointed body -Bureau for Chemical Substances
Address : 30/34 Dowborczykow Street, 90-019 Lodz, Poland
Phone : +48 42 2538 400
*

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroĪeĔ
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Działa dranico na skór.
Eye Irrit. 2 H319 Działa dranico na oczy.
· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy okrelaj ce rodzaj zagroenia

GHS07
· Hasło ostrzegawcze Uwaga
· Zwroty wskazuj ce rodzaj zagroenia
H315 Działa dranico na skór.
H319 Działa dranico na oczy.
· Zwroty wskazuj ce rodki ostronoci
P280
Stosowa rkawice ochronne / ochron oczu / ochron twarzy.
(cig dalszy na stronie 2)
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P302+P352
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR: Umy du ilo ci wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostronie płuka wod przez
kilka minut. Wyj soczewki kontaktowe, jeeli s i mona je łatwo usun.
Nadal płuka.
P337+P313
W przypadku utrzymywania si działania dra ni cego na oczy: Zasi gn
porady/zgłosi si pod opiek lekarza.
P362+P364
Zanieczyszczon odzie zdj i wypra przed ponownym uyciem.
· 2.3 Inne zagroenia
· Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB
· PBT: Nie ma zastosowania.
· vPvB: Nie ma zastosowania.

*

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.2 Mieszaniny
· Opis: Mieszanka: składajca si z niej wymienionych składników.
· Składniki niebezpieczne:
75-<100%
CAS: 9003-13-8
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], -butyl- -hydroxy
Eye Irrit. 2, H319
<1%
CAS: 64-19-7
kwas octowy
EINECS: 200-580-7
Flam. Liq. 3, H226;
Skin Corr. 1A, H314;
Acute
Tox. 4, H312
Okre lone granice ste : Skin Corr. 1A; H314: C  90 %
Skin Corr. 1B; H314: 25 %  C <
90 %
Skin Irrit. 2; H315: 10 %  C < 25
%
Eye Irrit. 2; H319: 10 %  C < 25 %
· Wskazówki dodatkowe:
Pełna tre  przytoczonych wskazówek dotyczcych zagroe znajduje si w rozdziale 16.

SEKCJA 4: ĝrodki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Odzie zanieczyszczon produktem naley niezwłocznie usun.
· Po wdychaniu: Dostarczy wiee powietrze, w razie dolegliwo ci wezwa lekarza.
· Po stycznoci ze skór : Ogólnie produkt nie działa dranico na skór.
· Po stycznoci z okiem: Płuka oczy z otwart powiek przez kilka minut pod biec wod.
· Po przełkniciu:
Nie powodowa wymiotów i sprowadzi lekarza.
Osob wymiotujc, lec na plecach naley przewróci na bok.
· 4.2 Najwaniejsze ostre i opónione objawy oraz skutki naraenia
Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postpowania z poszkodowanym
Brak dostpnych dalszych istotnych danych
PL
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SEKCJA 5: PostĊpowanie w przypadku poĪaru
· 5.1 rodki ganicze
· Przydatne rodki ganicze:
CO2, piasek, proszek ga niczy. Nie stosowa wody.
Piana odporna na alkohol
Zabiegi gaszenia ognia dostosowa do otoczenia.
· rodki ganicze nieprzydatne ze wzgldów bezpieczestwa: Woda
· 5.2 Szczególne zagroenia zwi zane z substancj lub mieszanin
Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 5.3 Informacje dla stray poarnej
· Specjalne wyposaenie ochronne: rodki specjalne nie s konieczne.
· Inne dane
Wod skaon naley zbiera oddzielnie, nie moe ona dosta si do kanalizacji.
Zagroone zbiorniki ochłodzi strumieniem wody.

SEKCJA 6: PostĊpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Ğrodowiska
· 6.1 Indywidualne  rodki ostro  no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
ródła zapłonu trzyma w bezpiecznej odległo ci.
Szczególne niebezpiecze stwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.
Załoy urzdzenie ochrony dróg oddechowych.
· 6.2 rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska:
Nie dopu ci do przedostania si do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
W przypadku przedostania si do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomi wła ciwe
władze.
· 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si skaenia i słu ce do usuwania
skaenia:
Zebra za pomoc materiału wicego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wi cy
kwasy, materiał wicy uniwersalny, trociny).
· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Nie powstaj adne materiały niebezpieczne.
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposaenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: PostĊpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
· 7.1 rodki ostronoci dotycz ce bezpiecznego postpowania
Unika powstawania mgły olejowej.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpoarowej i przeciwwybuchowej:
ródła zapłonu trzyma z daleka - nie pali tytoniu.

(cig dalszy na stronie 4)
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· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich
wzajemnych niezgodnoci
· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszcze składowych i zbiorników:
Przechowywa tylko w oryginalnych beczkach.
· Wskazówki odnonie wspólnego składowania: Nie konieczne.
· Dalsze wskazówki odnonie warunków składowania:
Chroni przed gorcem i bezpo rednim promieniowaniem słonecznym.
Zbiornik trzyma szczelnie zamknity.
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) kocowe Brak dostpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraĪenia/Ğrodki ochrony indywidualnej
· 8.2 Kontrola naraenia
· Stosowne techniczne rodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
· Indywidualne rodki ochrony takie jak indywidualne wyposaenie ochronne
· Ogólne rodki ochrony i higieny:
Naley przestrzega zwyczajnych rodków ostrono ci przy obchodzeniu si z chemikaliami.
· Ochron dróg oddechowych Nie konieczne.
· Ochrona r k:
Rkawice- olejoodporne
Materiał, z którego wykonane s rkawice musi by nieprzepuszczalny i odporny na działanie
produktu / substancji / preparatu.
Wybór materiału na r kawice ochronne przy uwzgl dnieniu czasów przebicia, szybko ci
przenikania i degradacji.
· Materiał, z którego wykonane s rkawice
Wybór odpowiednich r kawic nie zale y tylko od materiału, lecz tak  e od innych cech
jako ciowych i zmienia si od producenta do producenta. Poniewa produkt jest preparatem
składajcym si z kilku substancji, to odporno ci materiałów, z których wykonano rkawice nie
mona wcze niej wyliczy i dlatego te musi by ona sprawdzona przed zastosowaniem.
· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s rkawice
Od producenta rkawic naley uzyska informacj na temat dokładnego czasu przebicia i go
przestrzega.
· Ochron oczu lub twarzy Okulary ochronne
*

SEKCJA 9: WłaĞciwoĞci fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych właciwoci fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
Jasnoółty
· Kolor:
Charakterystyczny
· Zapach:
Nieokre lone.
· Próg zapachu:
Nie jest okre lony.
· Temperatura topnienia/krzepnicia:
· Temperatura wrzenia lub pocz tkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
Nie jest okre lony.
wrzenia
Nie ma zastosowania.
· Palno materiałów
· Dolna i górna granica wybuchowoci
Nieokre lone.
· Górna:
(cig dalszy na stronie 5)
PL

53.1.16

strona: 5/8

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 04.08.2021

Numer wersji 2 (zastpuje wersj 1)

Aktualizacja: 04.08.2021

Nazwa handlowa: Cartechnic PAG 100
(cig dalszy od strony 4)

· Temperatura zapłonu:
· Temperatura samozapłonu:
· Temperatura rozkładu:
· pH
· Lepko:
· Lepko kinematyczna w 40 °C
· Dynamiczna:
· Rozpuszczalno
· Woda:
· Współczynnik podziału n-oktanol/woda
(warto współczynnika log)
· Prno pary w 50 °C
· Gsto lub gsto wzgldna
· Gsto:
· Gsto wzgldna w 20 °C
· Gsto par

232 °C
Produkt nie jest samozapalny.
Nieokre lone.
Nieokre lone.
95 mm2/s
Nieokre lone.
Nie lub mało mieszalny.
Nieokre lone.
300 hPa
Nie jest okre lony.
1,01
Nieokre lone.
Nieokre lone.

· 9.2 Inne informacje
· Wygl d:
Płynny
· Forma:
· Wa ne dane na temat ochrony zdrowia i
rodowiska oraz bezpieczestwa
Produkt nie jest grozi wybuchem.
· Właciwoci wybuchowe:
· Zawarto rozpuszczalników:
0,00 %
· VOC (EC)
· Zmiana stanu
Nieokre lone.
· Szybko parowania
· Informacje dotycz ce klas zagro  enia
fizycznego
brak
· Materiały wybuchowe
brak
· Gazy łatwopalne
brak
· Aerozole
brak
· Gazy utleniaj ce
brak
· Gazy pod cinieniem
brak
· Płyny łatwopalne
brak
· Łatwopalne ciała stałe
brak
· Substancje i mieszaniny samoreaktywne
brak
· Substancje ciekłe piroforyczne
brak
· Substancje stałe piroforyczne
· Substancje i mieszaniny samonagrzewaj ce
brak
si
· Substancje i mieszaniny, które w kontakcie
brak
z wod emituj gazy łatwopalne
brak
· Substancje ciekłe utleniaj ce
brak
· Substancje stałe utleniaj ce
brak
· Nadtlenki organiczne
brak
· Substancje powoduj ce korozj metali
brak
· Odczulone materiały wybuchowe
PL
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SEKCJA 10: StabilnoĞü i reaktywnoĞü
· 10.1 Reaktywno Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 10.2 Stabilno chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których naley unika:
Dla uniknicia rozkładu termicznego - nie przegrzewa.
· 10.3 Moliwo wystpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie s znane.
· 10.4 Warunki, których naley unika Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie s znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje na temat klas zagro  enia zdefiniowanych w rozporz dzeniu (WE) nr
1272/2008
· Toksyczno ostra W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Działanie r ce/drani ce na skór
Działa dranico na skór.
· Powane uszkodzenie oczu/działanie drani ce na oczy
Działa dranico na oczy.
· Działanie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Działanie rakotwórcze W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Szkodliwe działanie na rozrodczo
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – naraenie jednorazowe
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Działanie toksyczne na narz dy docelowe – naraenie powtarzane
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· Zagroenie spowodowane aspiracj
W oparciu o dostpne dane, kryteria klasyfikacji nie s spełnione.
· 11.2 Informacje o innych zagroeniach
· Właciwoci zaburzaj ce funkcjonowanie układu hormonalnego
aden ze składników nie znajduje si na li cie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.1 Toksyczno
· Toksyczno wodna: Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 12.2 Trwało i zdolno do rozkładu Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolno do bioakumulacji Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilno w glebie Brak dostpnych dalszych istotnych danych
· 12.5 Wyniki oceny właciwoci PBT i vPvB
· PBT: Nie ma zastosowania.
· vPvB: Nie ma zastosowania.
· 12.6 Właciwoci zaburzaj ce funkcjonowanie układu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wła ciwo ciach zaburzajcych gospodark hormonaln.
(cig dalszy na stronie 7)
PL

53.1.16

strona: 7/8

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 04.08.2021

Numer wersji 2 (zastpuje wersj 1)

Aktualizacja: 04.08.2021

Nazwa handlowa: Cartechnic PAG 100
(cig dalszy od strony 6)
· 12.7 Inne szkodliwe skutki działania
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwo ci dla wody 1 (samookre lenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

SEKCJA 13: PostĊpowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:
Odtransportowa zuyty olej tylko do urzdowo uznanych punktów zbiorczych.
Nie moe podlega obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu ci do przedostania si
do kanalizacji.
· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowizujcymi przepisami.
*

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
· 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
brak
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
brak
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Klasa(-y) zagroenia w transporcie
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa

brak

· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA

brak

· 14.5 Zagroenia dla rodowiska:
· Zanieczyszczenia morskie:

Nie

· 14.6 Szczególne rodki ostronoci dla
Nie ma zastosowania.
uytkowników
· 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
Nie ma zastosowania.
instrumentami IMO
· UN "Model Regulation":

brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpieczestwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
· Rady 2012/18/UE
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁCZNIK I
aden ze składników nie znajduje si na li cie
· Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
(cig dalszy na stronie 8)
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· Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzcie elektrycznym i elektronicznym - Zał cznik II
aden ze składników nie znajduje si na li cie
· ROZPORZDZENIE (UE) 2019/1148
· Zał cznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJ  CE
OGRANICZENIOM (Górna warto  graniczna do celów wydawania pozwole  na
podstawie art. 5 ust. 3)
aden ze składników nie znajduje si na li cie

· Zał cznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJ CE
OBOWIZKOWI ZGŁOSZENIA
aden ze składników nie znajduje si na li cie
· 15.2 Ocena bezpieczestwa chemicznego:
Ocena Bezpiecze stwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
*

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opieraj si na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre laj jednak w sposób ostateczny
wła ciwo ci produkcyjnych i nie mog by uzasadnieniem prawomocnych umów.
· Odnone zwroty
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skór.
H314 Powoduje powane oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H319 Działa dranico na oczy.
· Partner dla kontaktów: Herr Klebanov
· Data poprzedniej wersji: 14.07.2021
· Numer poprzedniej wersji: 1
· Skróty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksyczno ostra – Kategoria 4
Skin Corr. 1A: Działanie rce/dranice na skór – Kategoria 1A
Skin Irrit. 2: Działanie rce/dranice na skór – Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powane uszkodzenie oczu/działanie dranice na oczy – Kategoria 2

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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