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PROAMBIA SIMA S.L.

Karta Charakterystyki jest zgodna

Materiał: PROROAD WATERPROOF

Wersja: 1.0 Data druku: 01.04.2014 Zaktualizowany: 31.03.2014

1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa Handlowa Produktu: PROROAD WATERPROOF

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 
zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/preparatu: Przemysłowy.

Srodek modyfikujący dla: materiały budowlane .

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent/dostawca: PROAMBIA SIMA SL

Ulica/Kod pocztowy: Almirante Cervera 2, Z1
Kraj/Kod pocztowy/Miejscowość: 12550 Almazora España

Telefon: +34 65780486
Telefaks: +34 964050070

e-mail: proambia@proambia.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Informacja w razie nagłych wypadków: +34 65780486

2 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja (GHS):
klasa Kategoria droga ekpozycji

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Kategoria 1

Działanie żrące/drażniące na skórę Kategoria 1A

Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE):
Zwrot R Oznaczenie

R35 Powoduje poważne oparzenia.
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2.2 Elementy oznakowania Oznaczenie (GHS):
Piktogram

:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

H-Kod Wskazówki dot. zagrożeń

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenie oczu.

P-Kod Wskazówki dot. środków ostrożności

P280 Rękawice ochronne/odzież ochronna/ochrona oczu

P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P260 Nie wdychać areozolu.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na 

świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik przekazać do utylizacji.

Niebezpieczne składniki (oznakownie): krzemian metylowo potasowy

Oznaczenie (67/548/EWG, 1999/45/WE):

C Produkt żrący

Zwrot R Oznaczenie

R35 Powoduje poważne oparzenia.

Zwrot S Oznaczenie

S23 Nie wdychać rozpylonej cieczy.

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż 

etykietę.

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Etykietowanie (WE): krzemian metylowo potasowy 

2.3 Inne zagrożenia
Brak danych.
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3 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1 Substancje
nie stosuje się

3.2 Mieszaniny

3.2.1 Charakterystyka chemiczna (preparat)
Krzemian metylowo potasowy  + woda

3.2.2 Składniki niebezpieczne

Typ Substancja zawartość % Klasyfikacja wg 67/548/EWG / 

Klasyfikacja CLP*

Uwaga

INHA Krzemian metylowo potasowy >50 C;

R35

Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1;

H318

[1]

Typ: INHA: składnik, VERU: zanieczyszczenie

[1] = Produkt niebezpieczny dla zdrowia i środowiska; [2] = substancja o obowiązującym we Wspólnocie najwyższym dopuszczalnym 

stężeniu w środowisku pracy; [3] = substancja PBT; [4] = substancja vPvB; [5] = SVHC- kandytat (substancja wysoce skoncentrowana).

*Dane odnośnie klasyfikacji opisane są w rodziale 16.

4 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy Wskazówki ogólne:
Należy ludziom zapewnić bezpieczeństwo. 

Należy przestrzegać samoochrony niosących pierwszą pomoc. W przypadku kontaktu z materiałem koniecznie sprowadzić lekarza.

Narażenie inhalacyjne:

Spokojnie ułożyć. Nieprzytomnych ułożyć w stabilnej pozycji na boku. Chronić przed wychłodzeniem. W przypadku bezdechu 

wspomaganie oddechu. Natychmiast sprowadzić lekarza i podać dokładną nazwę substancji.

W przypadku kontaktu ze skórą:

Zabrudzone, przesiąknięte okrycie należy natychmiast zdjąć. Natychmiast przemywać przez 10-15 minut dużą ilością wody lub wody z 

mydłem. W przypadku większych ilości natychmiast iść pod natrysk. Natychmiast sprowadzić lekarza i podać dokładną nazwę 

substancji.

W przypadku kontaktu z oczami:

natychmiast spłukiwać dużą ilością wody przez 10-15 minut. Powieki trzymać szeroko otwarte, by spłukać wodą całą powierzchnię 

oczu, włącznie z powiekami. Natychmiast sprowadzić lekarza i podać dokładną nazwę substancji. Podczas przewożenia do lekarza 

należy kontynuować przemywan ie oczu.

W przypadku połknięcia:

Osobom przytomnym! podawać dużo wody do picia w małych porcjach. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast sprowadzić lekarza i 

podać dokładną nazwę substancji.
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4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Istotne dane znajdują się w innych częściach tego rozdziału.

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

W przypadku inhalacji jak: najszybciej zastosować kortizon w sprayu. Kontrola lekarska konieczna w okresie min. 24 godzin. Przy 

podrażnieniach substancjami żrącymi 1. stopnia zastosować maść kortizonową. Przy podrażnieniach 2. stopnia leczenie objawowe. 

Należy wziąć pod uwagę dalsze informacje dotyczące toksykologii zawarte w rozdziale 11.

5 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze
Zalecane środki gaśnicze:

nie dotyczy

Nieodpowiednie środki gaśnicze:

nie dotyczy

5.2 Szczególne zagrożenia 
związane z substancją lub 
mieszaniną

 nie dotyczy

5.3 Informacje dla straży pożarnej
Specjalne wyposażenie ochronne strażaków:

Należy zastosować aparat ochrony dróg oddechowych niezależny od otaczającego powietrza. 

Wskazówki ogólne:

Produkt sam się nie pali. Należy dopasować sposób walki z pożarem do warunków pożaru otoczenia.

6 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne (patrz rozdział 8). Należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Należy unikać wdychania 

mgieł i oparów. Niechronione odpowiednio osoby należy trzymać z dala.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do dostania się do środowiska wodnego, ścieków i w podłoże. Rozlaną ciecz ogroblić odpowiednim materiałem (np. 

ziemią).

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

Należy zebrać mechanicznie i przepisowo usunąć. Przy małych ilościach: Należy zebrać z pomocą materiału wiążacego ciecze, n.p. 

ziemi okrzemkowej i przepisowo usunąć. Należy rozcieńczyć dużą ilością wody i przepisowo usunąć. Większe ilości należy 

odseparować groblą, a następnie odpompować w odpowiednie zbiorniki.

Odniesienia do innych sekcji

Należy przestrzegać istotnych danych znajdujących się w innych rozdziałach. Obowiązuje to szczególnie w przypadku danych 

dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego (rozdział 8) i usuwania (rozdział 13).
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7 SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemiczny - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 

2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86.

Wskazówki co do bezpiecznego obchodzenia się:

Przechowywać z dala od kwasów. Należy unikać tworzenia aerozolu. W przypadku tworzenia aerozolu należy zastosować specjalne 

ochronne środki zaradcze (odsysanie, ochrona dróg oddechowych).

Srodki ostrożności dot. ochrony przed pożarem i wybuchem:

Nie są wymagane żadne szczególne środki zaradcze przeciwpożarowe i antyeksplozyjne.

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

Wymagania dot. pomieszczeń magazynowych i pojemników:

Nie składować w zbiornikach aluminiowych lub z innych metali lekkich.

Wskazówki co do wspólnego składowania:

Przechowywać z dala od kwasów.

Dalsze zalecenia co do warunków magazynowania:

Należy przechowywać zbiornik szczelnie zamknięty.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak danych.

Jeżeli załącznik do niniejszej Karty Charakterystyki Substancji zawiera scenariusze narażenia dla zastosowań końcowych, to zawarte w

nim informacje muszą być przestrzegane.

8 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli
Wartosci graniczne w powietrzu na stanowisku pracy:

Numer CAS Substancja Typ mg/m3 ppm F/G (Pył

drobny/pył

ogółem)

włókien/m3

areozol - frakcja wdychalna 10,0

Podana wartość graniczna areozolu jest zaleceniem w przypadku tworzenia sie się areozolu w trakcie obróbki. 

Pochodna poziomów niepowodujących zmian / Derived No-Effect Level (DNEL): Krzemian metylowo potasowy

Obszar zastosowania: Wartość:

Pracownik; skórnie; ustrojowe (ostry) 6,6 mg/kg/dzień

Pracownik; skórnie; ustrojowe (przez dłuższy czas) 3,6 mg/kg/dzień
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Pracownik; inhalacyjnie; ustrojowe (ostry) 47 mg/mł

Pracownik; inhalacyjnie; ustrojowe (przez dłuższy czas) 47 mg/mł

Użytkownik; doustnie; ustrojowe (przez dłuższy czas) 0,42 mg/kg/dzień

Użytkownik; skórnie; ustrojowe (ostry) 4,0 mg/kg/dzień

Użytkownik; skórnie; ustrojowe (przez dłuższy czas) 4,0 mg/kg/dzień

Użytkownik; inhalacyjnie; ustrojowe (ostry) 10 mg/mł

Użytkownik; inhalacyjnie; ustrojowe (przez dłuższy czas) 10 mg/mł

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku / Predicted No Effect Concentration (PNEC): krzemian metylowo 

potasowy 

Obszar zastosowania: Wartość:

wody słodkie 4,2 mg/l 

Wartość ta ustalona została dla produktu hydrolizy metylosilanotriolu.

woda morska 0,42 mg/l

Wartość ta ustalona została dla produktu hydrolizy metylosilanotriolu.

Wprowadzanie intermitentne 42 mg/l

Wartość ta ustalona została dla produktu hydrolizy metylosilanotriolu.

Osad (wody słodkie) 3,3 mg/kg

Wartość ta ustalona została dla produktu hydrolizy metylosilanotriolu.

Osad (woda morska) 0,33 mg/kg

Wartość ta ustalona została dla produktu hydrolizy metylosilanotriolu.

Gleba 0,54 mg/kg

Wartość ta ustalona została dla produktu hydrolizy metylosilanotriolu.

oczyszczalnia 10 mg/l

Wartość ta ustalona została dla produktu hydrolizy metylosilanotriolu.

zatrucie wtórne 3,3 mg/kg pokarm

Wartość ta ustalona została na podstawie strukturalnie podobnego 

związku (Read-Across).

8.2 Kontrola narażenia

1.1.1 Stosowane techniczne środki kontroli
Srodki zaradcze ogólne i sanitarne:

Należy unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wolno wdychać gazów/oparów/aerozoli. Nie spożywać posiłków i napojów podczas 

stosowania substancji. Zabrudzone, przesiąknięte okrycie należy natychmiast zdjąć.

Osobiste wyposażenie ochronne:

Ochrona dróg oddechowych

Przy dłuższym lub silniejszym działaniu: maska przeciwgazowa filtr ABEK .
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Ochrona rąk

Podczas kontaktu z produktem należy zawsze nosić rękawice ochronne. Wybór odpowiedniej rękawicy nie jest zależny wyłącznie od 

materiału, lecz także od dalszych cech jakościowych oraz w zależności od poszczególnych producentów jest różny. Należy 

przestrzegać danych podanych przez dostawców rękawic w odniesieniu do przepuszczalności i okresu przebicia.

Zalecenie: Rękawice ochronne z 5-warstwowego laminatu PE i EVOH (4H) , rękawice ochronne powlekane neoprenem , rękawice 

ochronne z kauczuku nitrylowego lub rękawice ochronne z fluorokauczuku . Rękawice nadają się do użycia na okres do 480 minut.

Ochrona wzroku

szczelnie zakrywające okulary ochronne wymagane . Należy uwzględnić urządzenie do przemywania oczu na miejscu pracy. Nie wolno

nosić jakichkolwiek szkieł kontaktowych.

Ochrona ciała

Nosić odpowiednią odzież ochronną i ochronę oczu/twarzy . W przypadku niebezpieczeństwa opryskania: Całkowita ochrona głowy, 

twarzy i karku .

1.1.2 Kontrola narażenia środowiska
Nie dopuścić do dostania się do środowiska wodnego i podłoża. Nie zrzucać większych ilości do oczyszczalni. Przed wprowadzeniem 

ścieku do oczyszczalni jest z reguły wymagana neutralizacja.

8.3 Dodatkowe wskazówki odnośnie formy urządzeń technicznych
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w rozdziale 7.

9 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i 
chemicznych

Informacje ogólne:

Forma: ciecz

Kolor: bezbarwny - żółtawy

Zapach: słaby

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska:

łaściwość: Wartość: Metoda:

Temeratura topnienia/krzepnięcia: ok. -85 °C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatura wrzenia: 100 °C przy 1013 hPa

krystalizacja: -84,8 °C przy 1013 hPa

temperatura krzepniecia: < -80 °C przy 1013 hPa

Temperatura zapłonu: nie dotyczy (ISO 3679)

Temperatura palenia się: > 600 °C (DIN 51794)

Dolne granice wybuchowości : nie dotyczy

Górne granice wybuchowości : nie dotyczy

Ciśnienie pary: nie określany
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Gęstość: 1,4 g/cm3 przy 25 °C, przy 1013 hPa

Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczenie mieszalny przy 20 °C

Wartość pH: 13 - 14 przy 20 °C

Lepkość (dynamicznie): 10 - 25 mPa.s przy 25 °C

9.2 Inne informacje
Brak danych.

10 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 - 10.3 Reaktywność; Stabilność chemiczna; Możliwość występowania 
niebezpiecznych reakcji

Przy zgodnym z przepisami składowaniu i obchodzeniu się nie są znane żadne niebezpieczne reakcje.

Istotne dane są ewentualnie zawarte w innych częściach niniejszego rozdziału.

10.1 Warunki, których należy unikać żadne 
nie są znane

10.2 Materiały niezgodne
Reaguje z: kwasy . Reakcja wywołuje powstanie: Ciepło .

10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu
Przy składowaniu i posługiwaniu się zgodnie z przepisami: żadne nie są znane

11 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

11.1.1 Toksyczność ostra 
Ocena:

Na podstawie istniejących danych nie należy oczekiwać ostrych działań toksycznych po jednorazowym dawkowaniu doustnym 

Dane dotyczące produktu:

Droga dawkowania Wynik/Działanie Species/T estsystem Źródło

doustnie LD50: > 2000 mg/kg Szczur Raport z badania

11.1.2 Działanie żrące/drażniące na skórę 
Ocena:

W przypadku zetknięcia się ze skórą należy liczyć się z silnym oparzeniem skóry. 

Dane dotyczące produktu:

Wynik/Działanie Species/T estsystem Źródło

ciężkie oparzenia królik Analogiczne wnioski
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11.1.3 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Ocena:

W przypadku zetknięcia się z oczami należy liczyć się z nieodwracalnymi skutkami dla wzroku. 

Dane dotyczące produktu:

Wynik/Działanie Species/T estsystem Źródło

ciężkie oparzenia królik Analogiczne wnioski

11.1.4 Działania uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
Ocena:

Ze względu na działanie żrące nie jest konieczne badanie tego toksykologicznego punktu końcowego.

11.1.5 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Ocena:

Materiał wedug aktualnego stanu wiedzy nie jest działający szkodliwie na dziedziczenie. Ocena odbywa się na podstawie wszystkich 

danych, łącznie z wynikami otrzymanymi w przypadku podobnych substancji.

Dane dotyczące produktu:

Wynik/Działanie Próbka /Test system Źródło

negatywne Test mutacji (in vitro) Komórki 

bakteryjne

Raport z badania OECD 471

dodatni Test aberracji 

chromosomowych  (in vitro) 

Komórki ssaków

Raport z badania (alkoksysilan) OECD 473

negatywne Test mikrojąder (in vivo) Raport z badania (alkoksysilan) OECD 474

11.1.6 Rakotwórczość 
Ocena:

Przy uwzględnieniu istniejących danych toksykologicznych z naukowego punktu widzenia specyficzne badanie pod względem 

rakotwórczości nie jest wymagane.

11.1.7 Działanie szkodliwe na rozrodczość 
Ocena:

Ze względu na to, że substancja wykazuje właściwości hydrolizy, ocena następuje na poziomie produktu hydrolizy. Odnośnie 

silanolów/siloksanolów wyciągnięto analogiczny wniosek (read-across) w stosunku do strukturalnie zbliżonych alkoksysilanów. Na 

podstawie posiadanych danych nie należy oczekiwać żadnych efektów toksyczności reprodukcyjnej.

Dane dotyczące produktu:

Wynik/Działanie (Badania w zakresie zakłóceń płodności) Próbka/Test system Źródło

NOAEL: >= 1000 mg/kg Szczur Raport z badania (alkoksysilan) OECD 422

Wynik/Działanie (Badania w zakresie toksyczności 

rozwojowej i teratogenności)

Próbka/Test system Źródło
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NOAEL (rozwojowy): >= 1000 mg/kg Szczur Raport z badania (alkoksysilan) OECD 422

11.1.8 Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) 
Ocena:

Do tego punktu końcowego nie ma kontrolnych danych toksykologicznych dla całgo produktu.

11.1.9 Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) 
Ocena:

Ze względu na to, że substancja wykazuje właściwości hydrolizy, ocena następuje na poziomie produktu hydrolizy. Odnośnie | 

silanolów/siloksanolów wyciągnięto analogiczny wniosek (read-across) w stosunku do strukturalnie zbliżonych alkoksysilanów.

Dane dotyczące produktu:

Wynik/Działanie Próbka/Test system Źródło

NOAEL: 50 mg/kg Szczur Raport z badania (alkoksysilan) OECD 422

NOAEC: 0,557 mg/l Szczur Raport z badania (alkoksysilan) OECD 413

11.1.10 Zagrożenie spowodowane aspiracją 
Ocena:

Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo wdychania uwarunkowane zawartymi składnikami, to jest to widoczne na podstawie klasyfikacji i 

oznaczenia całego produktu.

12 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność 
Ocena:

Ze względu na to, że substancja wykazuje właściwości hydrolizy, ocena następuje na poziomie produktu hydrolizy. Odnośnie 

silanolów/siloksanolów wyciągnięto analogiczny wniosek (read-across) w stosunku do strukturalnie zbliżonych alkoksysilanów. 

Alkoksylan: Nie należy liczyć się ze szkodliwym działaniem na organizmy wodne. Mozliwe dzialanie szkodliwe na skutek zmiany 

wartosci pH. Na podstawie tych danych nie należy liczyć się z żadnym szkodliwym oddziaływaniem na organizmy wodne w przypadku 

dostatecznej pojemności buforowej oczyszczalni ścieków / przestrzeni wodnej, wzgl. po dokonaniu neutralizacji.

Dane dotyczące produktu:

Wynik/Działanie Próbka/Test system Źródło

LC50: > 500 mg/l półstatyczny

Brachydanio rerio (Danio rerio ) (96 h)

Raport z badania (alkoksysilan) OECD 203

EC50: > 100 mg/l (nominalny) statyczny

Daphnia magna (48 h)

Raport z badania OECD 202

EC50: > 120 mg/l (nominalny) statyczny

Pseudokirchneriella subcapitata (72 h)

Raport z badania (alkoksysilan) OECD 201

EC50: > 100 mg/l nie istnieją żadne dane Raport z badania OECD 209
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12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Dane dotyczące produktu: Biodegradacja:

Wynik Układ testowy/Postępowanie Źródło

0 % / 28 day

biologicznie niełatwo degradowalny

Powstaje CO2 Raport z badania (alkoksysilan) OECD 310

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Ocena:

Nie należy oczekiwać żadnych wadliwych działań.

12.4 Mobilność w glebie 
Ocena:

Nie są znane żadne dane.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Produkt ten nie zawiera żadnych istotnych substancji, które mogłyby zostać uznane za uciążliwe, bioakumulujące lub toksyczne (PBT) 
bądź za bardzo uciążliwe i bardzo bioakumulujące (vPvB).

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
nie stwierdzono

13 SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

1.1.3 Produkt
Zalecenie:

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 638 z późniejszymi 

zmianami.

1.1.4 Zanieczyszczone opakowania:
Zalecenie:

Opakowania należy całkowicie wypróżnić (suche, bez pozostałości sypkich, bez osadów). Opakowania należy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lokalnymi / krajowymi zaleceniami, dostarczyć do ponownego użycia lub recyklingu.

1.1.5 Kod odpadów
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

nr 112/2001, poz. 1206)
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14 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

1.1.6 -14.1.4 Numer UN (numer ONZ); Prawidłowa nazwa przewozowa UN; 
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie; Grupa pakowania

Transport drogowy ADR:

Ocena  : Towar niebezpieczny

14.1 Nr UN : 3267

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa : Żrąca ciecz zasadowa nieorganiczna n.o.s ( krzemian metylowo potasowy) 

14.3 Klasa : 8

14.4 Grupa opakowania : II

Kolejowy RID:

Ocena  : Towar niebezpieczny

14.1 Nr UN : 3267

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa : Żrąca ciecz zasadowa nieorganiczna n.o.s ( krzemian metylowo potasowy) 

14.3 Klasa : 8

14.4 Grupa opakowania : II

Transport żeglugą morską IMDG-Code:

Ocena  : Towar niebezpieczny

14.1 Nr UN : 3267

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa : Żrąca ciecz zasadowa nieorganiczna n.o.s ( krzemian metylowo potasowy)

14.3 Klasa : 8

14.4 Grupa opakowania : II

Transport powietrzny ICAO-TI/IATA:

Ocena  : Towar niebezpieczny

14.1 Nr UN : 3267

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa  : Żrąca ciecz zasadowa nieorganiczna n.o.s ( krzemian metylowo potasowy) 

14.3 Klasa : 8

14.4 Grupa opakowania  : II

14.5  Zagrożenia dla środowiska
Zagrożenie dla środowiska: nie 

Zanieczyszczenia morskie (IMDG): nie

14.1 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Należy przestrzegać istotnych danych znajdujących się w innych rozdziałach.

14.2 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 
73/78 i kodeksem IBC

Nie jest przewidziany transport ładunku masowego w zbiornikowcach.
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15 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

Należy przestrzegać lokalnych i państwowych przepisów.

Informacje dotyczące oznakownia znajdują się w rozdziale 2 dokumentu.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dla tego produktu nie została przeprowadzona ocena bezpieczeństwa substancji wg rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH).

15.3 Inne międzynarodowe postanowienia
Szczegóły statusu rejestracji międzynarodowej:

Wymieniony w lub zgodny z następującymi inwentarzami:

Korea Południowa (Republika Korei) - ECL (Existing Chemicals List))

Japonia - ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances)

Australia - AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)

Chińska Republika Ludowa - IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China)

Kanada - DSL (Domestic Substance List)

Filipiny - PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory)

16 SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Produkt
Dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem naszej wiedzy w chwili nowego opracowywania. Nie stanowią one 

zapewnienia własności opisanego produktu w myśl przepisów prawnych dotyczących gwarancji.

Oddanie do dyspozycji niniejszego dokumentu nie zwalnia odbiorcy produktu z jego odpowiedzialności za przestrzeganie 

obowiązujących ustaw i przepisów prawnych dotyczących produktu. Obowiązuje to szczególnie w odniesieniu do dalszego zbytu 

produktu lub wyprodukowanych z niego mieszanin lub artykułów na innych obszarach prawnych oraz w odniesieniu do praw 

ochronnych osób trzecich. Jeżeli opisany produkt będzie przerabiany lub mieszany z innymi materiałami, wtedy dane podane w 

niniejszym dokumencie nie mogą być przenoszone na wykonany w ten sposób nowy produkt, chyba że zostanie to wyraźnie 

zaznaczone.

W przypadku nowego pakowania produktu do odbiorcy należy decyzja, czy dołączy do opakowania konieczne informacje<(>,<)> 

ważne dla zachowania bezpieczeństwa.
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