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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010.   

 
 
 

Sekcja 1  Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 
 
1.1 Identyfikator produktu 

Opis produktu: termoplastyczny elastomer poliuretanowy, oparty na aromatycznych 
poliestrach, odpowiednie klasy patrz sekcja 16. 

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz (zastosowania 
odradzane) 
      Istotne zidentyfikowane zastosowania (zastosowania zarejestrowane w ramach REACH 
– patrz sekcja 7.3) 

Przeznaczenie:   Składnik klejący, powłoka. 
Zastosowania odradzane:  Brak, chyba że w innym miejscu w niniejszej karcie 
charakterystyki podano inaczej. 
 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
  

 

 

Sekcja 2  Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

(WE) nr 1272/2008 
Ten produkt nie spełnia wymagań dotyczących klasyfikacji w ramach aktualnie 

obowiązującego prawodawstwa europejskiego. 
67/548/WE lub 1999/45/WE 
Ten produkt nie spełnia wymagań dotyczących klasyfikacji w ramach aktualnie 

obowiązującego prawodawstwa europejskiego. 
Pełen tekst zwrotów R i H: Patrz sekcja 16 

2.2 Elementy oznakowania 
(WE) nr 1272/2008 
Nie dotyczy. 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: W przypadku gorącego produktu natychmiast 
zanurzyć w zimnej wodzie lub spłukać dużą ilością zimnej wody. 
Leczyć objawowo. Uzyskać pomoc lekarską. 
Dodatkowe informacje na oznakowaniu 
Brak. 

2.3 Inne zagrożenia 
Ten produkt nie jest uważany za niebezpieczny w warunkach normalnych i powoduje znanych 
ani przewidywanych skutków zdrowotnych.  
Temperatury stosowane podczas przetwarzania mogą generować niewielkie ilości oparów i 
par wystarczające do wywołania podrażnienia oczu, skóry i górnych dróg oddechowych, jeżeli 
wentylacja jest niewystarczająca. 
Nie występują znane przewlekłe skutki powiązane z tym materiałem.  
W razie rozlania istnieje ryzyko poślizgnięcia się. 
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Sekcja 3 Skład / Informacje o składnikach 
 
3.1 Substancje   

Nie dotyczy. Ten materiał podlega regulacjom jako mieszanina.  Produkt nie zawiera żadnej 
substancji, która może być niebezpieczna dla zdrowia lub środowiska, z wartościami 
granicznymi narażenia w miejscu pracy. Nie zawiera substancji trwałych, wykazujących 
zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) ani substancji bardzo trwałych i wykazujących 
bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB). 

 
 
3.2 Mieszaniny 

(WE) nr 1272/2008 
Ten materia ł nie zawiera składników wymagających ujawnienia na mocy prawnych kryteriów 
zagrożenia dla tej jurysdykcji. Dodatkowe informacje podano w sekcji 11. 
67/548/WE lub 1999/45/WE 
Z tym materiałem nie wiążą się żadne znane zagrożenia w rozumieniu stosownych przepisów. 
 

Sekcja 4  Środki pierwszej pomocy 

 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Skóra: umyć dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli wystąpi podrażnienie, uzyskać pomoc 
lekarską. Zanieczyszczoną odzież wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku kontaktu 
ze stopionym produktem nie zdejmować zanieczyszczonej odzieży. Natychmiast opłukać 
skórę dużą ilością zimnej wody. Jeśli to możliwe, zanurzyć narażony obszar skóry w wodzie. 
Obłożyć lodem. NIE podejmować prób oderwania polimeru od skóry. Natychmiast uzyskać 
pomoc lekarską. 
Oczy: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdjąć szkła kontaktowe, jeżeli osoba 
poszkodowana je nosi i jeżeli można zrobić to łatwo. Kontynuować płukanie. Jeżeli 
podrażnienie oczu utrzymuje się, uzyskać pomoc lekarską. Jeżeli gorący, stopiony materiał 
pryśnie do oczu, należy rozpocząć natychmiast 15-minutowe płukanie oczu wodą (powieki 
należy trzymać otwarte). Zgłosić się do lekarza na leczenie. 
Wdychanie: wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze, jeżeli obserwowane są 
działania niepożądane. 
Połknięcie: leczyć objawowo. Uzyskać pomoc lekarską. 
Porady dla osób zapewniających pierwszą pomoc: zapewniając pierwszą pomoc, należy 
zawsze chronić się przed narażeniem na środki chemiczne lub choroby przenoszone przez 
krew, wkładając rękawiczki, maski i środki ochrony oczu. Po zapewnieniu pierwszej pomocy 
należy umyć swoją odsłoniętą skórę wodą i mydłem. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Patrz sekcja 11. 

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

W przypadku narażenia lub wątpliwości: Uzyskać pomoc lekarską. 
 

Sekcja 5  Postępowanie w przypadku pożaru 
 
5.1 Środki gaśnicze 

Rozpylona woda, proszek chemiczny, piana gaśnicza. W przypadku dużych pożarów CO2 
może być nieskuteczny. 
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Ciała stałe nie uwalniają szybko łatwopalnych par. Polimery termoplastyczne mogą się palić. 
Należy chronić produkt przed płomieniami; utrzymywać odpowiedni odstęp, używając 
urządzeń wykorzystujących ciepło itp. W wyniku palenia, spalenia lub rozkładu emitowane 
będą drażniące lub toksyczne substancje. Duże ilości stopionego polimeru utrzymywane w 
podwyższonej temperaturze przed długi czas mogą ulec samozapłonowi. Dodatkowe 
informacje podano w sekcji 10. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Zaleca się noszenie aparatu oddechowego z obiegiem zamkniętym. 
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Sekcja 6  Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Nie ustalono. 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Należy podjąć środki mające na celu uniknięcie uwolnienia do środowiska. Należy 
uniemożliwić przedostanie się produktu do gleby, rowów, ścieków, cieków wodnych i/lub wód 
gruntowych. 

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

Zebrać luźne ciało stałe w celu ponownego przetworzenia i/lub utylizacji. 
6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Dodatkowe informacje podano w sekcjach 8 i 13. 
 

Sekcja 7  Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Operacje związane z ładowaniem i rozładowaniem mogą spowodować powstanie uciążliwego 
pyłu. Zakres temperatur obróbki w stanie stopionym można znaleźć w Poradniku dotyczącym 
obróbki i/lub uzyskać, kontaktując się z miejscowym przedstawicielem Serwisu technicznego. 
Dla większości poliuretanów termoplastycznych obróbka w stanie stopionym odbywa się w 
zakresie 177–232 st. C (350–450 st. F), jednak w przypadku niektórych produktów 
temperatura może być inna. Ogrzanie do temperatury powyżej 232 st. C (450 st. F) może 
spowodować powstanie niebezpiecznych produktów rozkładu (patrz sekcja 10). Wszelkie 
operacje związane z emisją oparów lub par (w tym termokształtowanie, zgrzewanie na 
gorąco, cięcie i/lub spajanie wyrobów oraz sprzątanie) należy wykonywać w dobrze 
wentylowanym miejscu. Należy unikać wdychania par powstających podczas procesu. Nie 
wolno utrzymywać produktu w wysokiej temperaturze przez dłuższy czas ani pozwalać na 
nagromadzenie grubych warstw gorącego polimeru, gdyż może dojść do rozkładu z emisją 
niebezpiecznych gazów. Nie wolno smakować, połykać ani żuć produktów. Po pracy z 
produktem należy się dokładnie umyć. Nie należy przechowywać pożywienia ani jeść w 
obszarach, gdzie produkt jest przetwarzany. Kondensaty oparów mogą zawierać szkodliwe 
zanieczyszczenia pochodzące od substancji dodatkowych. Kondensat może być palny i 
powinien być okresowo usuwany z wyciągów, systemów przewodów i innych substancji. 
Podczas sprzątania należy używać nieprzenikalnych rękawic, aby zapobiec kontaktowi ze 
skórą. Czynności po obróbce termicznej niezbędne do wytworzenia wyrobów formowanych 
(takie jak cięcie, piaskowanie, cięcie piłą, rozdrabnianie, wiercenie lub ponowne 
rozdrabnianie) mogą powodować powstawanie pyłu lub „drobin”. Proszek, pył i/lub drobiny 
mogą spowodować ryzyko wybuchu pyłu. Nie wolno sterylizować parowo wyrobów 
wykonanych z żywic Unex. W tych warunkach może utworzyć się metylenodianilina. Podczas 
przelewania lub przenoszenia produktu z pojemnika może dojść do nagromadzenia ładunku 
elektrostatycznego. Wytworzona iskra może być wystarczająca do zapalenia par łatwopalnych 
cieczy. Produkt należy zawsze przenosić w taki sposób, aby uniknąć gromadzenia ładunku 
statycznego. Należy unikać przelewania produktu bezpośrednio z jego pojemnika 
do palnego lub łatwopalnego rozpuszczalnika. Główne gazy uboczne powstające podczas 
normalnej obróbki w stanie stopionym to para wodna i dwutlenek węgla. Emitowane mogą być 
także inne śladowe lotne związki organiczne. Po pracy z produktem należy się dokładnie 
umyć. Opakowanie lub pojemniki należy utylizować zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, 
krajowymi i międzynarodowymi przepisami. 
Temperatura pompowania: nie dotyczy. 
Maksymalna temperatura podczas postępowania z produktem: nie określono. 
Maksymalna temperatura podczas ładowania: nie określono. 

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

Należy stosować środki związane z utrzymywaniem porządku, aby uniemożliwić 
nagromadzenie się pyłu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
Maksymalna temperatura podczas przechowywania: nie określono. 
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7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Zastosowania końcowe są wymienione w załączonym scenariuszu narażenia, jeśli taki 

dokument jest wymagany. 
 

Sekcja 8  Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej 

 
8.1 Parametry dotyczące kontroli 
 Brak znanych. 

Inne dopuszczalne wartości narażenia: brak znanych. 
8.2 Kontrola narażenia 

Należy unikać wdychania, zapewniając skuteczną ogólną i, jeżeli to konieczne, miejscową 
wentylację wyciągową, aby odciągnąć rozpylony produkt, aerozol, opary, mgłę lub parę od 
pracowników. 
Ochrona oczu/twarzy: okulary ochronne. 
Ochrona skóry: należy stosować dobre praktyki w zakresie higieny przemysłowej, aby 
uniknąć kontaktu ze skórą. Jeżeli może dojść do kontaktu z materiałem, należy nosić okulary 
chroniące przed substancjami chemicznymi. Odpowiednie rękawice, kombinezony, fartuch, 
buty, żeby minimalizować kontakt. Nie wolno nosić pierścionków, zegarków ani podobnych 
akcesoriów, które mogłyby zatrzymać materiał i wywołać reakcję skórną. 
Ochrona dróg oddechowych: w normalnych warunkach stosowania aparat oddechowy nie 
jest zwykle wymagany. Należy używać odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, 
jeżeli zalecana dozwolona wartość narażenia jest przekroczona lub jeżeli prawdopodobne jest 
narażenia na pary. Podczas cięcia mogą powstawać małe cząsteczki produktu. Jeżeli nie 
można uniknąć wdychania cząsteczek, należy nosić maskę przeciwpyłową. Należy 
skonsultować się ze specjalistą w zakresie bhp, aby określić odpowiedni rodzaj ochrony dróg 
oddechowych dla konkretnego zastosowania tego materiału. Za każdym razem, gdy warunki 
w miejscu pracy wymagają użycia maski oddechowej, należy przestrzegać programu ochrony 
dróg oddechowych zgodnego z wszelkimi stosownymi przepisami. 
Środki w zakresie higieny: po pracy z produktem należy się dokładnie umyć. 
Kontrola narażenia środowiska: szczegółowe informacje podano w sekcji 6. 
 

Sekcja 9 Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Postać: naturalny proszek. 
Zapach: słaby 
Próg zapachu: nie określono. 
pH: nie określono. 
Punkt topnienia/zamarzania: nie określono. 
Punkt wrzenia: nie określono. 
Zakres punktu wrzenia: nie określono. 
Punkt zapłonu: nie dotyczy. 
Szybkość parowania: nie określono. 
Łatwopalność (ciało stałe, gaz): materiał nie jest łatwopalnym ciałem stałym ani gazem. 
Dolna granica palności lub dolna granica wybuchowości: nie określono. 
Górna granica palności lub górna granica wybuchowości: nie określono. 
Prężność pary: nie określono. 
Gęstość pary: nie określono. 
Gęstość względna: 1,05 (20°C) 
Gęstość luzem: nie określono. 
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny. 
Rozpuszczalność w innych cieczach: nie określono. 
Współczynnik podziału: 
n-oktanol/woda: nie określono. 
Punkt samozapłonu: nie określono. 
Temperatura rozkładu: nie określono. 
Lepkość: nie określono. 
Właściwości wybuchowe: materiał nie ma właściwości wybuchowych. 
Właściwości utleniające: materiał nie jest substancją utleniającą. 



 

 Weryfikacja: 01.07.2016 
 

 

9.2 Inne informacje 
Powyższe dane to wartości typowe i nie stanową specyfikacji. 
 

Sekcja 10  Stabilność i reaktywność 

 
10.1 Reaktywność 

Należy dokładnie zapoznać się z informacjami podanymi w sekcjach 10.2–10.6. 
10.2 Stabilność chemiczna 

Materiał zachowuje normalną stabilność w umiarkowanie podwyższonych temperaturach i 
ciśnieniach. 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Nie występują. 
10.4 Warunki, których należy unikać 

Nie ustalono. 
10.5 Materiały niezgodne 

Brak znanych, należy unikać kontaktu z reaktywnymi substancjami chemicznymi. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

Dym, tlenek węgla, dwutlenek węgla, aldehydy i inne produkty niecałkowitego spalania. W 
warunkach spalania utworzą się tlenki następujących pierwiastków: azot. Może także 
zawierać izocyjaniany i niewielkie ilości cyjanowodoru. 
 

Sekcja 11  Informacje toksykologiczne 

 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 
Toksyczność ostra 

Narażenie drogą pokarmową: wartość LD50 u szczurów wynosi > 10 000 mg/kg. Na 
podstawie danych dotyczących składników lub podobnych materiałów. Połknięcie materiału 
może spowodować podrażnienie układu pokarmowego. 
Narażenie drogą skórną: wartość LD50 u królików wynosi > 5000 mg/kg. Na podstawie 
danych dotyczących składników lub podobnych materiałów. 
Wdychanie: nadmierne narażenie na pary lub mgłę może spowodować zawroty głowy, ból 
głowy, nudności i/lub objawy grypopodobne. Należy unikać wdychania pyłu, mgły lub par. 

Działanie żrące/drażniące na skórę 
Nie przewiduje się, aby substancja miała działanie pierwotnie drażniące na skórę. Na 
podstawie danych dotyczących składników lub podobnych materiałów. Nie przewiduje się, aby 
substancja miała działanie pierwotnie drażniące na skórę. Długotrwały lub powtarzany kontakt 
ze skórą, na przykład z tkaniną zwilżoną materiałem, może wywołać zapalenie skóry. Możliwe 
objawy to: zaczerwienienie, obrzęk, wysychanie i pękanie skóry. 

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy 
Może powodować podrażnienie oczu. Nie spełnia kryteriów kanadyjskiego D2B ani 
europejskiego R36. Na podstawie danych dotyczących składników lub podobnych materiałów. 
Materia cząsteczkowa może wywoływać podrażnienie mechaniczne. W temperaturach 
obróbki lub spalania produkt może uwalniać opary i pary, które powodują podrażnienie, 
potencjalnie poważne, oczu. 

Działanie drażniące na drogi oddechowe 
Nie oczekuje się podrażnienia nosa, gardła ani płuc. Na podstawie danych dotyczących 
podobnych materiałów. W temperaturach obróbki lub spalania produkt może uwalniać opary i 
pary, które powodują podrażnienie, potencjalnie poważne, dróg oddechowych, oczu lub skóry. 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Skóra: może powodować uczulenie skórne u osób wrażliwych. Na podstawie danych 
dotyczących składników lub podobnych materiałów. 
Drogi oddechowe: brak dostępnych danych wskazujących, że produkt lub jego składniki 
mogą działać uczulająco na drogi oddechowe. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Brak dostępnych danych wskazujących, że produkt lub jego składniki występujące w stężeniu 
większym niż 0,1% mają działanie mutagenne lub genotoksyczne. 

Działanie rakotwórcze 
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Brak dostępnych danych wskazujących, że jakiekolwiek składniki występujące w stężeniu 
większym niż 0,1% mają działanie rakotwórcze. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 
Brak dostępnych danych wskazujących, że produkt lub jego składniki występujące w stężeniu 
większym niż 0,1% mają działanie szkodliwe na rozrodczość. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 
Brak dostępnych danych wskazujących, że produkt lub jego składniki występujące w stężeniu 
większym niż 1% stanowią przewlekłe zagrożenie dla zdrowia. 

Inne informacje 
W warunkach rozkładu z produktu mogą powstawać izocyjaniany. Izocyjaniany mogą działać 
uczulająco na skórę i/lub drogi oddechowe. Wcześniej istniejące schorzenia skórne mogą 
ulegać zaostrzeniu w wyniku długotrwałego lub powtarzanego narażenia. Osoby mające 
wrażliwe drogi oddechowe (np. chorzy na astmę) mogą reagować na pary. 
 

Sekcja 12  Informacje ekologiczne 

 
12.1 Toksyczność 
 
Ryby słodkowodne: nie określono. 
Bezkręgowce słodkowodne: nie określono. 
Algi: nie określono. 
Ryby słonowodne: nie określono. 
Bezkręgowce słonowodne: nie określono. 
Bakterie: nie określono. 
 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Nie dotyczy. 
12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Nie dotyczy. 
12.4 Mobilność w glebie 

Nie dotyczy. 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Niedostępne 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Brak znanych. 
 
 

Sekcja 13  Postępowanie z odpadami 

 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wszelkie praktyki dotyczące utylizacji muszą być zgodne z miejscowymi, regionalnymi, 
krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Nie wolno utylizować na wysypiskach śmieci. 
Opakowanie lub pojemniki należy utylizować zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi 
i międzynarodowymi przepisami. 
 

Sekcja 14  Informacje dotyczące transportu 

 
Ten produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku żadnego sposobu transportu. 
 
14.1 Numer UN (numer ONZ) 
 
ADR/RID: nie podlega regulacji 
ICAO/IATA: nie podlega regulacji 
IMDG: nie podlega regulacji 
 
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
 
ADR/RID: nie podlega regulacji 
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ICAO/IATA: nie podlega regulacji 
IMDG: nie podlega regulacji 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR/RID: nie podlega regulacji 
ICAO/IATA: nie podlega regulacji 
IMDG: nie podlega regulacji 

14.4 Grupa opakowaniowa 

ADR/RID: nie podlega regulacji 
ICAO/IATA: nie podlega regulacji 
IMDG: nie podlega regulacji 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

ADR/RID: nie dotyczy. 
ICAO/IATA: nie dotyczy. 
IMDG: nie dotyczy. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Przed wysyłaniem materiałów w podwyższonej temperaturze należy sprawdzić wymagania 

dotyczące klasyfikacji. 

Sekcja 15  Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Ten produkt nie musi być oznaczany zgodnie z regulacjami UE. 

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

Ogólnoświatowe wykazy substancji chemicznych 

UE zwroty H: nie dotyczy. zwroty P: nie dotyczy. Status EINECS: wszystkie surowce wy-
korzystywane w tym produkcie są ujęte w wykazie EINECS. Aby uzyskać informacje o 
stanie zgodności REACH dla tego produktu, należy wysłać wiadomość e-mail pod adres 
info@hedpes.pl 
USA: wszystkie składniki tego materiału znajdują się w amerykańskim wykazie TSCA lub są z 
tego zwolnione. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

Sekcja 16  Inne informacje 

Odpowiednie zwroty R: nie dotyczy. 

Odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: nie określono. 

Wskaźniki weryfikacji: ta karta charakterystyki nie była weryfikowana od 1 września 2014 r. 

NINIEJSZA KARTA CHARAKTERYSTYKI DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH MATERIAŁóW: Żywice 
Unex, dla których nazwa klasy składa się z podstawowego polimeru, po którym może, ale nie musi, 
występować przyrostek. Potem jest odpowiednie oznaczenie:   
Polimery podstawowe:  PUR 400/ PUR 401  
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Lista skrótów i akronimów, które mogą (ale nie muszą) być wykorzystane w niniejszej karcie 
charakterystyki:  
Akronim Pełny tekst 

ADR Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
transportem drogowym 

ADN Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
wodami śródlądowymi 

AICS  Australian Inventory of Chemical Substances (Australijski wykaz substancji chemicznych)  
AIHA WEEL  American Industrial Hygiene Association Workplace Environmental Exposure Limits 

(Dopuszczalne wartości narażenia środowiskowego w miejscu pracy Amerykańskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Higieny Przemysłowej)  

ASTM  ASTM International, początkowo znane jako American Society for Testing and Materials 
(ASTM, Amerykańskie Towarzystwo Badań i Materiałów)  

ATP Adaptacja do postępu technicznego 
BCF Współczynnik biokoncentracji 
BetrSichV Niemiecka ustawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
c.c. Zamknięty pojemnik 
CAS Chemical Abstract Services 
CESIO European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates (Europejski Komitet 

ds. organicznych środków powierzchniowo czynnych i ich substancji pośrednich) 
ChemG Niemiecka ustawa o substancjach chemicznych 
CLP Classification, Labelling and Packaging (Klasyfikacja, oznaczanie i pakowanie) 
CMR Carcinogenic-mutagenic-toxic for reproduction (Działanie rakotwórcze, mutagenne i 

szkodliwe dla rozrodczości) 
DIN Niemiecki instytut standaryzacji  
DMEL Derived minimum effect level (Wyprowadzony poziom, przy którym występują minimalne 

skutki) 
DNEL Derived no effect level (Wyprowadzony poziom, przy którym nie występują żadne skutki) 
DSL  Domestic Substance List (Kanada) (Lista substancji krajowych)  
EC Effective Concentration (Stężenie skuteczne) 
EC50 Połowa maksymalnego stężenia skutecznego 
EINECS  European Inventory of Existing Commercial Substances (Europejski wykaz istniejących 

substancji komercyjnych)  
EL Effective Loading (Skuteczne ładowanie) 
ELINCS  European List of Notified Chemical Substances (Europejska lista substancji chemicznych 

podlegających zawiadomieniu)  
ENCS  Existing and new Chemical Substances (wykaz japoński) (istniejące i nowe substancje 

chemiczne)  
GefStoffV Niemiecka ustawa w sprawie substancji niebezpiecznych 
GGVSEB Niemiecka ustawa w sprawie transportu drogowego, kolejowego i wodami śródlądowymi 

towarów niebezpiecznych 
GGVSee Niemiecka ustawa w sprawie transportu towarów niebezpiecznych drogą morską 
GLP Good Laboratory Practice (Dobra praktyka laboratoryjna) 
GHS Globally Harmonised System (Globalny zharmonizowany system) 
GMO Genetic Modified Organism (Organizm modyfikowany genetycznie) 
IATA International Air Transport Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. transportu 

drogą powietrzną) 
ICAO International Civil Aviation Organization (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa 

Cywilnego) 
IECSC  Inventory of Existing Chemical Substances in China (Wykaz istniejących substancji 

chemicznych w Chinach)  
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Międzynarodowe stowarzyszenie ds. towarów 

niebezpiecznych dla środowiska morskiego) 
ISO International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja na rzecz 

Standaryzacji)  
KECI  Korean Existing Chemicals Inventory (Koreański wykaz istniejących substancji 

chemicznych)  
LC  Lethal Concentration (stężenie śmiertelne)  
LD  Lethal Dose (dawka śmiertelna)  
LL  Lethal Loading (obciążenie śmiertelne)  
LOAEL Lowest Observable Adverse Effect Level (Najniższy poziom, przy którym występują 

zauważalne działania niepożądane) 
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LOEL Lowest Observable Effect Level (Najniższy poziom, przy którym występują zauważalne 
działania) 

n.d.  Nie dotyczy  
n.o.  Nie określono  
n.u.  Nie ustalono  
NDSL Non-Domestic Substances List (Kanada) (Lista substancji zagranicznych) 
NOAEL No Observable Adverse Effect Level (Poziom, przy którym nie obserwuje się działań 

niepożądanych) 
NOEC  No Observable Effect Concentration (Stężenie, przy którym nie obserwuje się działania)  
NOEL No Observable Effect Level (Poziom, przy którym nie obserwuje się działania)  
NOELR  No Observable Effect Loading Rate (Współczynnik obciążenia, przy którym nie obserwuje 

się działania)  
NZIoC  New Zealand Inventory of Chemicals (Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych)  
o.c. otwarty pojemnik 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizacja na rzecz 

współpracy i rozwoju ekonomicznego) 
OEL Occupational Exposure Limit (Dopuszczalna wartość narażenia w miejscu pracy) 
PBT Persistent, bioaccumulative, toxic (Substancja trwała, zdolna do bioakumulacji, toksyczna) 
PEC Predicted effect concentration (Przewidywane stężenie, przy którym wystąpi działanie) 
PICCS  Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filipiński wykaz chemikaliów i 

substancji chemicznych)  
PNEC Predicted no effect concentration (Przewidywane stężenie, przy którym nie wystąpi 

działanie) 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, 

ocena, autoryzacja i ograniczenie substancji chemicznych) 
RID Konwencja dotycząca międzynarodowego transportu kolejowego  
STOT Specific Target Organ Toxicity (działanie toksyczne na narządy docelowe) 
SVHC Substances of Very High Concern (substancje wzbudzające silne zaniepokojenie) 
TA Instrukcje techniczne 
TLV  Threshold Limit Value (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

(progowa wartość dopuszczalna Amerykańskiej Konferencji Rządowych Specjalistów w 
zakresie Higieny Przemysłowej)  

TPR Przedstawiciel strony trzeciej (Art. 4) 
TRGS Zasady techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych 
TSCA  Ustawa w sprawie kontroli substancji toksycznych (wykaz amerykański)  
UVCB  Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały 

biologiczne  
VCI Niemieckie stowarzyszenie przemysłu chemicznego 
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (substancja bardzo trwała, o bardzo dużej zdolności 

do bioakumulacji) 
VOC  Volatile Organic Compound (lotny związek organiczny)  
VwVwS Niemieckie rozporządzenie administracyjne w sprawie klasyfikacji substancji 

niebezpiecznych dot. wód pod kątem klasy zagrożenia dla wód 
WGK Water Hazard Class (klasa zagrożenia dla wód) 
WHO World Health Organisation (Światowa Organizacja Zdrowia) 

 
 
 
 
 
Zrzeczenie się odpowiedzialności 
 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały wygenerowane w celu przekazania 
danych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dokument nie stanowi 
karty specyfikacji, a żadne dane w nim zawarte nie powinny być postrzegane jako specyfikacja. 
 
Ponieważ warunki i metody użycia są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy odpowiedzialności 
i wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za użycie tego produktu. Informacje 
zawarte w niniejszym dokumencie uważamy za prawdziwe i dokładne, ale wszelkie 
stwierdzenia i sugestie są wykonywane bez gwarancji, wyrażonej wprost lub dorozumianej, 
dotyczącej dokładności informacji, 
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zagrożeń związanych z użyciem materiału lub wyników uzyskiwanych wskutek użycia 
materiału. Za zgodność z odpowiednimi przepisami federalnymi, krajowymi i miejscowymi 
odpowiada użytkownik. 
 
Warunki lub metody obchodzenia się z materiałem, przechowywania go, użycia i utylizacji 
produktu są poza naszą kontrolą i nie przyjmujemy za nie odpowiedzialności oraz wyraźnie 
zrzekamy się odpowiedzialności za straty, uszkodzenia lub wydatki z nimi związane. 
 




