
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 Karta charakterystyki produktu UE

 MTC GmbH

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 93/112/EWG

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Frost-Ex MO 3 (BE)
Numer materiałowy: 30.223.100Data druku: 06.09.2011 Strona 1 z 5

1.1. Identyfikator produktu
Frost-Ex MO 3 (BE)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania substancji/ mieszanki:

Preparaty budowlane i konstrukcyjne nigdzie indziej nie nazwane
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:     MTC GmbH
Ulica:     Adolf - Oesterheld-Straße 1 
Miejscowość:    D-97337 Dettelbach 
Adres skrytka pocztowa:   80, D-97337 Dettelbach 
Telefon:     +49(0)932491910/ Fax: +49(0)9324919155
Adres e-mail:    info@mtc-chemie.com
Strona internetowa:    www.mtc-chemie.com

1.4 . Numer telefonu alarmowego: +49(0)932491910 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Klasyfikacja GHS

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Zwroty wskazujące środki ostrożności

R36 Działa drażniąco na oczy.

R38 Działa drażniąco na skórę.

Xi drażniący podrażnia skórę, oczy i organy oddechowe.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne:

Nr WE Nazwa chemiczna

NAZWA Saletra wapniowa

OPIS CHEMICZNY Wodnisty roztwór solny

Nr CAS 13477-34-4

SYMBOLE Xi, drażniący

Dosłowne brzmienie zwrotów R36, R38: patrz sekcja 15.

Xi
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie:
Należy zadbać o należytą wentylację.

Kontakt ze skórą:
Zmyć dużą ilością wody z mydłem, a w przypadku długotrwałego podrażnienia skóry udać się do lekarza.

Kontakt z oczami:
Należy natychmiast ostrożnie, gruntownie płukać dużą ilością wody przez 15 min oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Połknięcie:
Natychmiast udać się do lekarza wraz z opakowaniem bądź etykietą.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Produkt nie jest palny.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru może powstawać:

Tlenek węgla (CO) oraz Tlenki azotu (NOx)

5.3. Informacje dla straży pożarnej

W razie pożaru: Stosować niezależny sprzęt do ochrony dróg oddechowych.

Informacja uzupełniająca

Zanieczyszczoną wodę zbierać osobno. Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

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

Należy zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).  
Zebrany materiał traktować zgodnie z ustępem usunięcie.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją: 

Przestrzegać zarządzeń o sustancjach szkodliwych. Zapewnic dobrą wentylację.

Ochrona przeciwpożarowa i przepiwwybuchowa:

Przestrzegać ogólnych zasad przemysłowej ochrony przeciwpożarowej

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

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku.

Klasa składowania

12 – ciecze nie palące się.

Frost-Ex MO 3 (BE)
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Inne informacje dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia

Przestrzegać rozporządzenia w sprawie nazewnictwa materiałów niebezpiecznych.

8.2. Kontrola narażenia

Środki higieny

Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przed przerwami w pracy i na jej zakończenie zawsze myć ręce. Nie jeść i nie pić 
podczas stosowania produktu. Trzymać z daleka od napoi i środków spożywczych.

Ochrona rąk

Ochrona rąk: Rękawice jednorazowe.

Właściwy materiał: NBR (Nitrylokauczuk).

Należy uwzględnić czas przenikania i cechy zródła substancji.

Ochrona oczu lub twarzy

Właściwa ochrona oczu:

Szczelne okulary ochronne. 

Ochrona skóry

Chronić skórę za pomocą kremu ochronnego. Właściwe ubranie ochronne: Kombinezon. Buty.

Kontrola narażenia środowiska

Nie wprowadzać do kanalizacji.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Stan:     ciekły
Barwa:     czerwonawy
Zapach:     charakterystyczny świeży
Metoda testu

wartość pH (przy 20 0 C)  6 ± 1

Zmiana stanu

Temperatura wrzenia:   151 0 C
Temperatura topnienia:  brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu:    brak dostępnych danych

Palność

Ciało stałe:     brak danych
Dolna granica eksplozji:   brak danych
Temperatura zapłonu:
Ciała stałego:    brak danych

Gęstość względna:   1,45 ± 0,03 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie:  całkowicie mieszalny
Lepkość     12 ± 2 sec. / Kubek Forda 4mm (20°C)

Frost-Ex MO 3 (BE)
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SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Stabilność

Brak korozji przy prawidłowym użytkowaniu i składowaniu.

10.2. Warunki, których należy unikać

Chronić przed zanieczyszczeniami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak znanych niebezpiecznych produktów rozpadu 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Działanie drażniące i żrące skóry

Podrażnia skórę. Uwaga: Na podstawie czystej substancji zgodnie z literaturą.

Działanie drażniące oczu

Podrażnia skórę. Uwaga: Na podstawie czystej substancji zgodnie z literaturą.

Działanie ogólnoustrojowe

Po absorbcji dużej ilości azotynów / azotanów. Wysokie ryzyko wystąpienia Methemoglobinemii.

Frost-Ex MO 3 (BE)

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narażenia METODA DAWKA GATUNEK ŹRÓDŁO

540-72-7 Sodium thiocyanate

doustna LD50 mg/kg 3900 SZCZUR RTECS

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Biodegradowalność

Do oznaczania biodegradowoalności stosować substancje nieorganiczne.

12.2. Toksyczność

Dane ilościowe dotyczące skutków ekologicznych tego produktu nie są dostępne.

12.3. Dalsze informacje ekologiczne

Może przyczyniać sie do eutrofizacji wód. Zagrożenie dla wody pitnej. Ryby LC50> 500 mg / l

Informacja uzupełniająca: 

Klasa zagrożenia wody:  WGK  1
Dalsze wskazówki:   Nie dopuścić do nie kontrolowalnego wycieku do środowiska

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Spalanie

Spalać w odpowiedniej spalarni. Według dostępnych przepisów

Usuwanie brudnych opakowań i zalecany środki czyszczące

Woda (ze środkiem czyszczącym). Całkowicie opróżnione opakowania mogą być wykorzystywane do przeróbki.
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Frost-Ex MO 3 (BE)

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

        Informacje dotyczące przepisów UE

Symbole informujące o zagrożeniu:   Xi, drażniąy
Komponenty niebezpieczne    Saletra wapniowa

Zwroty – R       R 36/38 - Podrażnia oczy i skórę

Zwroty – S     S 28.1, S 37/39 - Podczas kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą S 37/39 
      ilością wody z mydłem. Podczas pracy nosić przystosowane ubranie ochronne
      (rękawiczki, okulary, ochrona twarzy).

Przepisy narodowe

Klasa zagrożenia wód (D):    WGK 1(słabo zagrażający wodzie) VwVwS Anh. 2 Nr. 321

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacja uzupełniająca

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje 
powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności 
produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli 
produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie 
bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte 
z aktualnie obowiązujących kart charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.) 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Zagrożenia dla środowiska

Ładunek bezpieczny w świetle wszystkich przepisów transportowych RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.


