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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa  
   
1.1  Identyfikator produktu  
     KORASILON Paste mittelviskos   (8000002-99)  

 

1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

   Istotne określone zastosowania  
   Obróbka powierzchniowa, pomoc montażu, środek oddzielający  
   Zastosowania, których się nie zaleca  
   Nie istnieją żadne informacje.  
1.3  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

   
Dostawca (producent/importer/wyłączny przedstawiciel/dalszy 
użytkownik/handlowiec)  

  
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG  
Spezialchemikalien Holzschutz  

 

   Ulica :   Berghäuser Str. 70  
   Kod pocztowy/miejscowość :   57319   Bad Berleburg  
   Telefon :   +492751/524-0  
   Telefaks :   +492751/5041  
   Osoba do kontaktów w sprawie informacji :   E-Mail: sdb@obermeier.de  
1.4  Numer telefonu alarmowego  
     +49 2751/524-113 (Mo-Fr 08:00-16:00 / 8.00am-4.00pm)  

 

   
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  
   
2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
   Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]  
   Żadne  
   Procedura klasyfikacji  
   Metoda obliczeniowa.  
2.2  Elementy oznakowania  
   Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]  
   Szczególne zasady dotyczące uzupelniajacych elementów etykiety dla niektrórych mieszanin  
   EUH210  Karta charakterystyki dostępna na żądanie.  
2.3  Inne zagrożenia  
   Nie istnieją żadne informacje.  
   
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  
   
3.2  Mieszaniny  
   Składniki niebezpieczne  

   
  Dodecamethylcyclohexasiloxane ; Numer rejestru REACH. : 01-2119517435-42 ; Nr WE : 208-762-8; Nr CAS : 540-97-6   
  

  Udział wagowy :  ≥ 0,1 - < 0,5 %  
  Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] :  Żadne  

 

 

   Pozostałe składniki  

     Polydimethylsiloxane  
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   Niniejsza mieszanina zawiera następujące substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC), 
które znajdują się na liście kandydackiej zgodnie z art. 59 REACH  

     Dodecamethylcyclohexasiloxane ; Numer rejestru REACH. : 01-2119517435-42 ; Nr WE : 208-762-8; Nr CAS : 540-97-6  
 

   Dodatkowe wskazówki  
   Wydźwięk zdań H- i EUH: patrz sekcja 16.  
   
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  
   
4.1  Opis środków pierwszej pomocy  

   
Informacje ogólne  

  
Wymienić zabrudzoną, nasączoną odzież. We wszystkich przypadkach budzących wątpliwości lub jeśli istnieją objawy, 
zasięgnąć porady lekarza.  

 

   Po wdechu  
  Należy zadbać o należytą wentylację.  

 

   W przypadku kontaktu ze skórą  
  Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością woda i mydło.  

 

   
Jeśli nastąpił kontakt z oczami  

  
Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą. W przypadku 
podrażnienia oczu zasięgnąć porady lekarza okulisty.  

 

   Po połknięciu  
  NIE wywoływać wymiotów. Jamę ustną przepłukać dokładnie wodą.  

 

   Samoochrona udzielających pierwszej pomocy  
  Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.  

 

   Informacje dla lekarza  

   Leczenie  
  Leczenie objawowe.  

 

4.2  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
   Nie istnieją żadne informacje.  

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

   Żadne  
   
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru  
   
5.1  Środki gaśnicze  

   Odpowiednie środki gaśnicze  
  Dwutlenek węgla (CO2) piana na bazie alkoholi Rozpylony strumień wody Proszek gaśniczy Piasek  

 

   Niewłaściwe środki gaśnicze  
  Pełny strumień wody  

 

5.2  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
   Nie istnieją żadne informacje.  
5.3  Informacje dla straży pożarnej  
   In case of fire toxic gases may be formed.  

   Szczególne zabezpieczenia w zwalczaniu pożaru  
  Nosić przenośny aparat oddechowy i odzież odporną na chemikalia.  

 

5.4  Dodatkowe wskazówki  
   Żadne  
   



Karta charakterystyki  
zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  

 

 

      
Nazwa handlowa :  KORASILON Paste mittelviskos  
Numer produkt :  8000002-99  
Opracowano :  23.08.2018  Wersja (Aktualizacja) :   1.5.0 (1.4.0)   

Data druku :  23.08.2018      
 

 
 

   
Strona : 3 / 10  

( PL / D ) 

 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
   

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

   Przestrzegać środków bezpieczeństwa, typowych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Stosować środki ochrony 
osobistej. Rozlany/wysypany produkt może powodować poślizgnięcie lub upadek.  

6.2  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
   Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Unikać rozprzestrzenienia się po powierzchni (np. 

przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).  

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

   
Do czyszczenia  

  
Zebrać mechanicznie. Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny 
środek wiążący).  

 

6.4  Odniesienia do innych sekcji  
   Żadne  
6.5  Dodatkowe wskazówki  
   Brak danych  
   
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  
   
7.1  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  
   Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.  
   Środki ochronne  
   Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.  
   Środki ochrony przeciwpożarowej  
   Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające 

wyładowaniom elektrostatycznym.  

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

   Wymagania dla pomieszczeń magazynowych i pojemników  
   Przechowywać/magazynować wyłącznie w oryginalnym pojemniku.  
   Wskazówki do składowania kolektywnego  
   Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) :   10      

 

   Informacje dodatkowe na temat warunków składowania  
   Chronić pojemniki przed uszkodzeniem.  
   Maksymalna temperatura magazynowania :   50°C  
7.3  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
   Żadne  
   
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej  
   
8.1  Parametry dotyczące kontroli  
   Wartości graniczne na stanowisku roboczym  
   Nie zawiera żadnych substancji w ilości powyżej dopuszczalnej granicy, dla których ustalone są dopuszczalne wartości 

na stanowisku pracy.  
   Biologiczne wartości graniczne  
   Brak danych  
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   Wartości DNEL/DMEL i PNEC  
   DNEL/DMEL  
   Brak danych  
   PNEC  
   Brak danych  
8.2  Kontrola narażenia  
   Środki ochrony indywidualnej  
   Ochrona oczu / twarzy  
   Okulary ochronne z osłoną boczną  
   Ochrona skóry  
   Ochrona dłoni  
   Jakość rękawic odpornych na chemikalia musi być wybrana zależnie od stężenia i ilości niebezpiecznych substancji 

na stanowisku pracy. DIN EN 374  
   Odpowiedni materiał : Kauczuk butylowy NBR (Nitrylokauczuk)  

   
Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia) : 480 minut. Przed użyciem przetestować na 
szczelność/nieszczelność. Do specjalnych zastosowań zaleca się sprawdzenie u producenta rękawic odporności na 
chemikalia wyżej wymienionych rękawic ochronnych.  

   Ochrona dróg oddechowych  
   W normalnych warunkach osobista ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna. Ochrona dróg oddechowych jest 

wymagana przy: tworzenie aerozoli lub mgieł.  
   Odpowiednie aparaty do ochrony dróg oddechowych  
   Filtrująca półmaska (DIN EN 149) FFP1  
   Ogólne środki ochrony i higieny  
   Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież. Myć ręce przed przerwami 

w pracy i po jej zakończeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.  
8.3  Dodatkowe wskazówki  
   Brak danych  
   
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  
   
9.1  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  
   Wygląd  
   Stan skupienia : Pasta  
   Kolor : różne, w zależności od zabarwienia  
   Zapach  
   słabe  
   Specjalne dane bazowe dotyczące bezpieczeństwa  

   

Temperatura krzepnięcia :  ( 1 bar / 1 Pa )       nieokreślony        Brookfield    
Temperatura topnienia/zakres 
temperatur topnienia :        nieokreślony           
Temperatura zamarzania :        nieokreślony           
Początkowa temperatura wrzenia i 
zakres temperatur wrzenia :        nie dotyczy           
Temperatura rozkładu :        nieokreślony           
Temperatura zapłonu :     >    300     °C       
Temperatura samozapłonu :        nieokreślony           
Dolna granica wybuchowości :        nieokreślony           
Górna granica wybuchowości :        nieokreślony           
Ciśnienie par :  ( 50 °C )       nieokreślony           
Gęstość :  ( 20 °C )    ok.    0,97     g/cm3       
Badanie rozpuszczalności :  ( 20 °C )       nieokreślony           
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Rozpuszczalność w tłuszczach :  ( 20 °C )       Not determined.           
Rozpuszczalność w wodzie        Insoluble           
pH :  ( 20 °C )       nie dotyczy           
log P O/W :        nieokreślony           
Lepkość :  ( 20 °C )       nieokreślony           
Próg zapachowy :        nieokreślony           
Względna gęstość par :  ( 20 °C )       nieokreślony           
Wskaźnik odparowywania :        nieokreślony           
Szybkość parowania :        nieokreślony           

 

   

Zapalne substancje stałe :  Nieokreślony.   
Zapalne gazy :  Nieokreślony.   
Substancje ciekłe utleniające :  Nieokreślony.   
Właściwości wybuchowe :  Nieokreślony.   
Substancje powodujące korozję 
metali :  Nieokreślony.   

 

9.2  Inne informacje  
   Brak danych  
   
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność  
   
10.1  Reaktywność  
   Reakcje niebezpieczne nie są znane.  
10.2  Stabilność chemiczna  
   Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.  
10.3  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  
   Reakcje niebezpieczne nie są znane.  
10.4  Warunki, których należy unikać  
   Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające 

wyładowaniom elektrostatycznym.  
10.5  Materiały niezgodne  
   Nie istnieją żadne informacje.  
10.6  Niebezpieczne produkty rozkładu  
   Pomiary dowiodły, że przy temperaturach od ok. 150 °C wydziela się przez rozkład oksydacyjny niewielka ilość 

formaldehydu.  
10.7  Dodatkowe wskazówki  
   Brak danych  
   
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  
   
11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  
   Ostre działania  
   Ostra toksyczność oralna  
   Parametr :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Droga narażenia :  Doustny  
   Gatunki :  Szczur  
   Dawka skuteczna :  > 5000 mg/kg  
   Parametr :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; Nr CAS : 540-97-6 )  
   Droga narażenia :  Doustny  
   Gatunki :  Szczur  
   Dawka skuteczna :  > 2000 mg/kg  
   Produkt nie został przebadany.  
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   Ostra toksyczność skórna  
   Parametr :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Droga narażenia :  Skórny  
   Gatunki :  Szczur  
   Dawka skuteczna :  > 2000 mg/kg  
   Parametr :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; Nr CAS : 540-97-6 )  
   Droga narażenia :  Skórny  
   Gatunki :  Szczur  
   Dawka skuteczna :  > 2000 mg/kg  
   Produkt nie został przebadany.  
   Ostra toksyczność inhalacyjna  
   Produkt nie został przebadany.  
   Specyficzne symptomy przy doświadczeniach ze zwierzętami  
   Produkt nie został przebadany.  
   Działanie drażniące i żrące  
   Pierwszorzędowe działanie drażniące na skórze  
   Produkt nie został przebadany.  
   Podrażnienie oczu  
   Produkt nie został przebadany.  
   Podrażnienie dróg oddechowych  
   Produkt nie został przebadany.  
   Sensybilizacja  
   W przypadku kontaktu ze skórą  
   Produkt nie został przebadany.  
   Po wdechu  
   Produkt nie został przebadany.  
   Toksyczność po powtórnym przyjęciu (niezbyt ostra, subchroniczna, chroniczna)  
   Produkt nie został przebadany.  
   Niezbyt ostra oralna toksyczność  
   Parametr :  NOAEL(C) ( Polydimethylsiloxane )  
   Droga narażenia :  Doustny  
   Gatunki :  Szczur  
   Dawka skuteczna :  >= 1000 mg/kg  
   Parametr :  NOAEL(C) ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; Nr CAS : 540-97-6 )  
   Droga narażenia :  Doustny  
   Gatunki :  Szczur  
   Dawka skuteczna :  1000 mg/kg  

   Działania CMR (działanie wywołujące raka, zmieniające cechy dziedziczne i 
zagrażające rozrodczości)  

   Rakotwórczość  
   Produkt nie został przebadany.  
   Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
   Produkt nie został przebadany.  
   Szkodliwe działanie na rozrodczość  
   Produkt nie został przebadany.  
   Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  
   Produkt nie został przebadany.  
   Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  
   Produkt nie został przebadany.  
   Zagrożenie spowodowane aspiracją  
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   Produkt nie został przebadany.  
11.2  Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie  
   Produkt nie został przebadany.  
11.4  Inne szkodliwe skutki działania  
   Brak danych  
11.5  Informacje dodatkowe  
   Brak danych  
   
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  
   
12.1  Toksyczność  
   Toksyna wodna  
   Silna (krótkotrwała) toksyczność dla ryb  
   Parametr :  LC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Gatunki :  Leuciscus idus (złoty karp)  
   Parametry interpretacji :  Acute (short-term) fish toxicity  
   Dawka skuteczna :  200 mg/l  
   Czas narażenia :  96 h  
   Produkt nie został przebadany.  
   Chroniczna (długotrwała) toksyczność dla ryb  
   Parametr :  NOEC ( Polydimethylsiloxane )  
   Gatunki :  Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy)  
   Dawka skuteczna :  > 10000 mg/kg  
   Czas narażenia :  28 d  
   Produkt nie został przebadany.  
   Ostra (krótkotrwała) toksyczność dla dafni  
   Parametr :  EC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Gatunki :  Daphnia magna (duża pchła wodna)  
   Parametry interpretacji :  Acute (short-term) daphnia toxicity  
   Dawka skuteczna :  > 0,0001 mg/l  
   Czas narażenia :  48 h  
   Produkt nie został przebadany.  
   Chroniczna (długo trwająca) toksyczność dla dafni  
   Produkt nie został przebadany.  
   Ostra (krótkotrwała) toksyczność alg  
   Parametr :  IC50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Gatunki :  Skeletonema costatum  
   Dawka skuteczna :  > 100000 mg/l  
   Czas narażenia :  72 h  
   Produkt nie został przebadany.  
   Chroniczna (długotrwała) toksyczność dla alg  
   Produkt nie został przebadany.  
   Toksyczność bakterii  
   Produkt nie został przebadany.  
   Toksyczność dla organizmów lądowych  
   Produkt nie został przebadany.  
   Toksyczność gleby dla roślin  
   Produkt nie został przebadany.  
   Zachowanie się w oczyszczalniach  
   W przypadku poprawnego wprowadzenia małych stężeń do adoptowanych biologicznych oczyszczalni ścieków raczej 

nie pojawiają się zakłócenia w procesie biodegradacji aktywnego szlamu.  
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12.2  Trwałość i zdolność do rozkładu  
   Rozpad abiotyczny  
   Produkt może być eliminowany z wody przez procesy abiotyczne np. adsorpcję aktywnego osadu.  
   Biodegradacja  
   Niełatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).  
12.3  Zdolność do bioakumulacji  
   Produkt nie został przebadany.  
12.4  Mobilność w glebie  
   Produkt nie został przebadany.  
12.5  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  

   
Remarks: Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) meets the criteria for vPvB. However, D6 does not behave similary to 
known PBT/vPvB substances. The weight of scientific evidence from field studies shows that D6 is not biomagnifying in 
aquatic and terrestrial food webs.  

12.6  Inne szkodliwe skutki działania  
   Brak danych  
12.7  Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne  
   Brak danych  
   
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  
   
13.1  Metody unieszkodliwiania odpadów  
   Usunięcie zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE dotyczącą odpadów i odpadów niebezpiecznych. W celu usunięcia odpadów 

zwrócić się do licencjonowanej firmy zajmującej się utylizacją.  
   Usuwanie produktu/opakowania  
   Rozwiązania postępowania z odpadami  

   
Prawidłowe usuwanie / Produkt  

  
Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów należy przeprowadzić zgodnie z 
rozporządzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla branż i procesów.  

 

   Prawidłowe usuwanie / Opakowanie  
  Zużyte opakowania są traktowane jako tworzywo.  

 

   
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  
   
14.1  Numer UN (numer ONZ)  
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.  
14.2  Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.  
14.3  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.  
14.4  Grupa opakowaniowa  
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.  
14.5  Zagrożenia dla środowiska  
   Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.  
14.6  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników  
   Żadne  
   
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  
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15.1  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska 
specyficzne dla substancji lub mieszaniny  

   Przepisy krajowe  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Suma substancji organicznych w klasie III :   85 - 100   %  
   Klasa zagrożenia wód (WGK)  
   Klasa : 1 (Niewielkie zagrożenie dla wód)   Zaszeregowanie zgodnie z AwSV    
   Informacje dodatkowe  
   Substancja/produkt zestawiony w następujących narodowych inwentarzach  
   TSCA REACH DSL/NDSL ENCS (Class 1 and 2) AICS KECI IECSC PICCS TCSI  
15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
   Nie istnieją żadne informacje.  
   
SEKCJA 16: Inne informacje  
   
16.1  Wskazanie zmiany  
   02. Elementy oznakowania · 02. Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] · 03. Składniki 

niebezpieczne  
16.2  Skróty i akronimy  

   

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals 
GHS - Globally Hamonised System of Classification and Labeling 
CLP - Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures 
CAS - Chemical Abstract Service 
TWA - Time Weighted Average 
DNEL/DMEL - Derived No Effect Level 
PNEC - Predicted No Effect Concentration 
STP - Sewage Treatment Plant 
TRGS - Technical Rules for Hazardous Substances (German Regulations) 
STEL - Short-term Exposure Limit 
TLV - threshold limit value 
AGW - Occupational threshold limit value  
RCP - Reciprocal Calculation Procedure  
ATE - Acute Toxicity Estimate 
MAK Treshold limit values Germany  
LD50 - Lethal Dosie, 50% 
LC50 - Lethal concentration, 50% 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development 
NOAEL - No Observed Adverse Effect Level 
EC50 - half maximal effective concentration  
NOEC - No Observed Effect Concentration 
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative 
ADR/RID - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Accord européen 
relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)/Regulations Concerning the International 
Transport of Dangerous Goods by Rail (Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises 
Dangereuses) 
IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code 
ICAO - International Civil Aviation Association 
IATA - International Air Transport Association 
VwVws - German administrative regulation on the classification of substances hazardous to water into water hazard 
classes  

16.3  Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe  
   Żadne  
16.4  Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
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NR 1272/2008 [CLP]  
   Nie istnieją żadne informacje.  
16.5  Wydźwięk zdań H- i EUH (Numer i pełny opis)  
   Żadne  
16.6  Wskazówki szkoleniowe  
   Żadne  
16.7  Informacje dodatkowe  
   Żadne  

 
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.  

 
 


