KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nazwa preparatu:

Teknol Aqua 1410-01

Strona:

Aktualizacja:

2014-04-28

Data druku:

Oznakowanie:

SDS-ID:

1/12
2014-05-01
PL-PL/1.3

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIÚBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa preparatu:

Teknol Aqua 1410-01

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie:

Wodny przemysĄowy ĝrodek konserwujÇcy do drewna (PT8).

1.3. Dane dotyczÇce dostawcy karty charakterystyki
Dostawca:

Teknos A/S
Industrivej 19
DK-6580 Vamdrup
Tel:+45 76939400
Fax:+45 76939507
www.teknos.dk

OdpowiedziaĄny za
autoryzacjÛkart
biezpieczeĆstwa:

Msds@teknos.dk

1.4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROĽEą
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt jest sklasyfikowany:
67/548/EWE / 1999/45/WE:

R52/53

Zagroľenie dla ĝrodowiska:

DziaĄa szkodliwie na organizmy wodne; moľe powodowaÉdĄugo utrzymujÇce siÛ
niekorzystne zmiany w ĝrodowisku wodnym.

2.2. Elementy oznakowania

Zawiera:

3.0 g/l 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian (IPBC) (0.30%) do 9.0 g/l
Propikonazol (PN) (0.90%).

R52/53

DziaĄa szkodliwie na organizmy wodne; moľe powodowaÉdĄugo utrzymujÇce siÛ
niekorzystne zmiany w ĝrodowisku wodnym.

S23

Nie wdychaÉpary/rozpylonej cieczy.

S61

UnikaÉzrzutów do ĝrodowiska. PostÛpowaÉzgodnie z instrukcjÇlub kartÇ
charakterystyki.
Nr.: PB/PL/2013/0064/A/MR/FF
Zawiera: Propikonazol (PN) i 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian. Moľe
powodowaÉwystÇpienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagroľenia
PBT / vPvB:

Ten produkt nie zawiera ľadnych substancji typu PBT ani vPvB.

SEKCJA 3: SKăAD/INFORMACJA O SKăADNIKACH
3.2. Mieszaniny
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67/548/EWE:
%:

Numer CAS: Numer
WE:

Nr rej.
REACH:

Nazwa chemiczna:

Klasyfikacja wedĄug
zagroľenia:

<0,5

55406-53-6

259-627-5

-

3-jodo-2
-propynylobutylokarbaminian

Xn;R20/22 Xi;R41 R43
N;R50

<1

60207-90-1

262-104-4

-

Propikonazol (PN)

Xn;R22 R43 N;R50-53

Uwagi:

GHS/CLP:
%:

Numer CAS: Numer
WE:

Nr rej.
REACH:

Nazwa chemiczna:

Klasyfikacja wedĄug
zagroľenia:

<0,5

55406-53-6

259-627-5

-

3-jodo-2
-propynylobutylokarbaminian

Acute Tox. 4;H302/332
Eye Dam. 1;H318
Skin Sens. 1;H317
Aquatic Acute 1;H400

<1

60207-90-1

262-104-4

-

Propikonazol (PN)

Acute Tox. 4;H302
Skin Sens. 1;H317
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

Odnoĝniki:

Uwagi:

PeĄen tekst wszystkich zwrotów R i zwrotów wskazujÇcych rodzaj zagroľenia jest
podany w sekcji 16.
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SEKCJA 4: ĜRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis ĝrodków pierwszej pomocy
Nieprzytomnego uĄoľyÉw pozycji bocznej ustalonej z gĄowÇniľej ciaĄa, chroniÉprzed wyziÛbieniem. WEZWAÈ
POGOTOWIE RATUNKOWE. ZabraÉdo szpitala niniejszÇkartÛcharakterystyki preparatu. Nie podawaÉofiarze
napojów, jeĝli jest nieprzytomna. Patrz takľe sekcja 1.
Wdychanie:

WyprowadziÉlub wynieĝÉposzkodowanego na ĝwieľe powietrze i pozwoliÉmu
odpoczÇÉnie pozostawiajÇc bez opieki. Ew. udaÉsiÛna pogotowie ratunkowe,
zabierajÇc ze sobÇkartÛcharakterystyki preparatu. W przypadku trudnoĝci z
oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel moľe udzieliÉpomocy podajÇc
czysty tlen (100%).

Kontakt ze skórÇ:

Natychmiast usunÇÉcaĄÇzanieczyszczonÇodzieľ. DokĄadnie umyÉskórÛwodÇz
mydĄem. Nie stosowaÉrozpuszczalnika ani rozcieĆczalników.

Kontakt z oczami:

Natychmiast pĄukaÉdo 15 minut duľÇiloĝciÇwody. WyjÇÉew. soczewki
kontaktowe i szeroko otworzyÉpowieki. Jeĝli podraľnienie nie znika: UdaÉsiÛdo
lekarza, zabierajÇc ze sobÇniniejszÇkartÛcharakterystyki preparatu.

Spoľycie:

W razie poĄkniÛcia nie wywoĄywaÉwymiotów: niezwĄocznie zasiÛgnÇÉporady
lekarza i pokazaÉopakowanie lub etykietÛ. W przypadku spoľycia wiÛkszych
iloĝci skontaktowaÉsiÛz lekarzem.

4.2. Najwaľniejsze ostre i opµļnione objawy oraz skutki naraľenia
Objawy / skutki:

Bardziej szczegµĄowe informacje dotyczÇce skutków i objawów zdrowotnych
znajdujÇsiÛw sekcji 11.

4.3. Wskazania dotyczÇce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postÛpowania z
poszkodowanym
Pomoc lekarska / sposoby
leczenia:

Nieznane.

SEKCJA 5: POSTÚPOWANIE W PRZYPADKU POĽARU
5.1. Ĝrodki gaĝnicze
Ĝrodki gaĝnicze:

Produkt niepalny.
Nagrzane pojemniki ochĄodziÉzraszajÇc wodÇi usunÇÉz miejsca poľaru, jeľeli
nie ĄÇczy siÛto z ryzykiem.

5.2. Szczególne zagroľenia zwiÇzane z substancjÇlub mieszaninÇ
Zagroľenia specyficzne:

Poľar spowoduje powstanie gÛstego, czarnego dymu. Wskutek nagrzewania lub
poľaru mogÇwydzielaÉsiÛszkodliwe pary/gazy. W przypadku naraľenia
preparatu na poľar stosowaÉrespirator z wĄasnym dopĄywem powietrza.
Podczas gaszenia poľaru nie moľna dopuĝciÉdo przedostania siÛdo ĝcieków i
cieków wodnych.

5.3. Informacje dla straľy poľarnej
Ĝrodki ochrony personelu
straľy poľarnej:

Ľadnych.
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SEKCJA 6: POSTÚPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ĜRODOWISKA
6.1. Indywidualne ĝrodki ostroľnoĝci, wyposaľenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne ĝrodki
ostroľnoĝci:

UnikaÉwdychania par i mgĄy aerozoli oraz kontaktu ze skórÇi oczami. Dobrze
wietrzyÉ.

6.2. Ĝrodki ostroľnoĝci w zakresie ochrony ĝrodowiska
Ĝrodki ochrony ĝrodowiska:

SkontaktowaÉsiÛz odpowiednimi wĄadzami w przypadku przedostania siÛdo
kanalizacji albo ĝrodowiska wodnego.

6.3. Metody i materiaĄy zapobiegajÇce rozprzestrzenianiu siÛskaľenia i sĄuľÇce do usuwania skaľenia
Metody czyszczenia:

MateriaĄrozsypany lub rozlany zasypaÉpiaskiem, ziemiÇlub innÇsubstancjÇ
niepalnÇ, co ograniczy jego rozprzestrzenianie. ZebraÉdo pojemników i szczelnie
zaplombowaÉ. UmyÉwodÇz mydĄem. Nie stosowaÉrozpuszczalnika ani
rozcieĆczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odnoĝniki:

W sprawie indywidualnych ĝrodków ochrony - patrz pkt 8.
Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.

SEKCJA 7: POSTÚPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Ĝrodki ostroľnoĝci dotyczÇce bezpiecznego postÛpowania
PostÛpowanie:

UnikaÉwdychania pary i aerozoli oraz kontaktu ze skórÇi oczami. Nie jeĝÉ, nie
piÉi nie paliÉpodczas pracy z preparatem. Przed przerwÇw pracy, paleniem,
jedzeniem i piciem umyÉrÛce. Zawsze przechowywaÉw pojemnikach z tego
samego materiaĄu, co pojemnik oryginalny. PrzestrzegaÉzasad higieny
chemicznej.

Ĝrodki techniczne:

ChroniÉprzed dzieÉmi. Nie przechowywaÉrazem z ľywnoĝciÇ, napojami i karmÇ
dla zwierzÇt. Nie dopuszczaÉnieuprawnionych osób. Pojemniki, które sÇotwarte,
naleľy ostroľnie zamykaÉponownie i przechowywaÉw pozycji pionowej, by
zapobiec wyciekom.

Techniczne ĝrodki
ostroľnoĝci:

Nie stosowaÉciĝnienia do pustych pojemników. Pojemnik nie jest naczyniem
ciĝnieniowym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ĄÇcznie z informacjami dotyczÇcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnoĝci
Warunki magazynowania:

PrzechowywaÉw szczelnie zamkniÛtym oryginalnym opakowaniu w suchym,
chĄodnym miejscu z dobrÇwentylacjÇ. UnikaÉmrozu. PrzechowywaÉz dala od:
MateriaĄutleniajÇcy. Mocne kwasy. Mocne alkalia.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) koĆcowe
Specyficzne zastosowanie(-a) Nie dotyczy.
koĆcowe:
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAĽENIA/ĜRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczÇce kontroli

8.2. Kontrola naraľenia
Techniczne ĝrodki ochrony:

Konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej albo lokalnej wentylacji
wywiewnej. ZapewniÉodpowiedniÇwentylacjÛ. UnikaÉwdychania par.

Ĝrodki ochrony indywidualnej:

Ĝrodki ochrony indywidualnej powinny byÉwybrane zgodnie z odpowiednimi
przepisami o ich certyfikacji i przy wspµĄpracy z ich dostawcÇ.
Naleľy znaÉograniczenia naĄoľone przez lokalne wĄadze zajmujÇce siÛ
ĝrodowiskiem roboczym, dotyczÇce pracy i wymagaĆodnoĝnie sprzÛtu
ochrony osobistej.

Ĝrodki ochrony indywidualnej
ukĄadu oddechawego:

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaÉodpowiedni sprzÛt do
oddychania. Niemoľliwe jest okreĝlenie rodzaju filtra, poniewaľfaktyczne
warunki pracy nie sÇznane. Naleľy skontaktowaÉsiÛz dostawcÇaparatów
oddechowych, aby dowiedzieÉsiÛo wĄaĝciwy rodzaj filtra. Odpowiedni filtr
zaleľy od iloĝci i rodzaju substancji chemicznych, które sÇwykorzystywane w
danym miejscu pracy, ale moľna rozwaľyÉuľycie filtra typu A, a w przypadku
produktów pylÇcych filtru klasy P. Aparat oddechowy stosowaÉ, gdy istnieje
ryzyko wdychania pyĄu podczas przetwarzania drewna poddanego obróbce
preparatem.

Ĝrodki ochrony
indywidualnej rÇk:

UľywaÉrÛkawic ochronnych. StosowaÉrÛkawice z gumy nitrylowej lub
butylowej lub badane testem 4HG zgodnie z normÇEN 374-3 Nie zaleca siÛ
stosowania neoprenu i PVC. RÛkawice, których stan pogorszyĄsiÛwskutek
uľycia, wymieniÉna nowe. RÛkawice powinny byÉdobierane drogÇkonsultacji
z dostawcÇ, który moľe poinformowaÉo czasie ich dziaĄania ochronnego.

Ĝrodki ochrony oczu:

Ryzyko rozprysków: StosowaÉokulary ochronne / oslona na twarz.

Ĝrodki ochrony skóry:

StosowaÉodpowiedniÇodzieľochronnÇw celu ochrony przed rozpryskami i
zanieczyszczeniem. Przy natryskiwaniu: StosowaÉpeĄnÇodzieľochronnÇ.

SEKCJA 9: WăAĜCIWOĜCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wĄaĝciwoĝci fizycznych i chemicznych
PostaÉfizyczna:

PĄyn zabarwiony.

Zapach:

sĄaby

pH:

7-8

Temperatura zapĄonu:

-

Granice wybuchowoĝci:

-

GÛstoĝÉwzglÛdna:

1,0-1,1

9.2. Inne informacje
Inne informacje:

LZO (Lotne ZwiÇzki Organiczne): okoĄo 9 g/l
Rozpuszczalniki organiczne.: okoĄo 2% w/w
Woda: okoĄo 93% w/w
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SEKCJA 10: STABILNOĜÈI REAKTYWNOĜÈ
10.1. ReaktywnoĝÉ
ReaktywnoĝÉ:

Ľadnych znanych.

10.2. StabilnoĝÉchemiczna
StabilnoĝÉ:

Preparat stabilny w normalnych warunkach.

10.3. MoľliwoĝÉwystÛpowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne:

Ľadnych znanych.

10.4. Warunki, których naleľy unikaÉ
Warunki / materiaĄy, których
naleľy unikaÉ:

Ľadnych szczególnych.

10.5. MateriaĄy niezgodne
MateriaĄy niezgodne:

MateriaĄy utleniajÇce. Mocne kwasy. Silne alkalia.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkĄadu
Niebezpieczne produkty
rozpadu:

Wskutek nagrzewania mogÇwydzielaÉsiÛszkodliwe dla zdrowia pary/gazy.
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczÇce skutków toksykologicznych
Wdychanie:

Odnoĝnie danych substancji dotyczÇcych substancji czynnej: Patrz Dyrektywa
98/8/WE Raport Oceny IPBC, propikonazol, rodzaj produktu 8.
Pary i aerozole mogÇdraľniÉkrtaĆi drogi oddechowe i wywoĄywaÉkaszel.

Kontakt ze skórÇ:

Odnoĝnie danych substancji dotyczÇcych substancji czynnej: Patrz Dyrektywa
98/8/WE Raport Oceny IPBC, propikonazol, rodzaj produktu 8.
Preparat zawiera nieduľÇiloĝÉsubstancji powodujacej alergiÛ, która przy
powtarzajÇcym siÛkontakcie moľe powodowaÉalergicznÇreakcjÛu ludzi o
zwiÛkszonej wraľliwoĝci.

Kontakt z oczami:

Odnoĝnie danych substancji dotyczÇcych substancji czynnej: Patrz Dyrektywa
98/8/WE Raport Oceny IPBC, propikonazol, rodzaj produktu 8.
Produkt nie jest sklasyfikowany. Moľe powodowaÉtymczasowe podraľnienie
oczu.

Spoľycie:

Odnoĝnie danych substancji dotyczÇcych substancji czynnej: Patrz Dyrektywa
98/8/WE Raport Oceny IPBC, propikonazol, rodzaj produktu 8.
Produkt nie jest sklasyfikowany.

Skutki naraľenia
przewlekĄego:

Uwaľa siÛ, ľe IPBC i propikonazol dziaĄajÇuczulajÇco na skórÛ. Propikonazol
jest klasyfikowany jako substancja dziaĄajÇca uczulajÇco na skórÛi do ECHA
wpĄynÛĄy propozycje, ľe takľe IPBC jest substancjÇdziaĄajÇcÇuczulajÇco na
skórÛ. W ĝwietle tego na etykiecie podaje siÛnastÛpujÇcÇinformacjÛ: Zawiera
IPBC oraz propikonazol: moľe wywoĄaÉreakcjÛalergicznÇ. Obliczenie wykonaĄa
Agencja Ochrony Ĝrodowiska w Danii.

Dane toksykologiczne:

Badania toksycznoĝci gotowego do uľycia produktu nie zostaĄy przeprowadzone,
Ale zgodnie z RozporzÇdzeniem Statutowym dotyczÇcym klasyfikacji, oznaczania
itp. substancji i produktów chemicznych profil toksykologiczny gotowego do
uľycia produktu moľna wyprowadziÉz dostÛpnych danych dla skĄadników
podlegajÇcych klasyfikacji. WedĄug tego profilu, produkt nie jest klasyfikowany
pod wzglÛdem toksycznoĝci.
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. ToksycznoĝÉ
DziaĄanie ekotoksyczne:

DziaĄa szkodliwie na organizmy wodne; moľe powodowaÉdĄugo utrzymujÇce siÛ
niekorzystne zmiany w ĝrodowisku wodnym.
Odnoĝnie danych substancji dotyczÇcych substancji czynnej: Patrz Dyrektywa
98/8/WE Raport Oceny IPBC, propikonazol, rodzaj produktu 8.
Obliczenie oznaczeĆĝrodowiskowych przeprowadzono dla produktu i uzyskano
alokacjÛR52/53. Obliczenie wykonaĄa Agencja Ochrony Ĝrodowiska w Danii.

12.2. TrwaĄoĝÉi zdolnoĝÉdo rozkĄadu
RozkĄad:

Odnoĝnie danych substancji dotyczÇcych substancji czynnej: Patrz Dyrektywa
98/8/WE Raport Oceny IPBC, propikonazol, rodzaj produktu 8.

12.3. ZdolnoĝÉdo bioakumulacji
ZdolnoĝÉbiokumulacji:

Odnoĝnie danych substancji dotyczÇcych substancji czynnej: Patrz Dyrektywa
98/8/WE Raport Oceny IPBC, propikonazol, rodzaj produktu 8.

12.4. MobilnoĝÉw glebie
MobilnoĝÉ:

Odnoĝnie danych substancji dotyczÇcych substancji czynnej: Patrz Dyrektywa
98/8/WE Raport Oceny IPBC, propikonazol, rodzaj produktu 8.

12.5. Wyniki oceny wĄaĝciwoĝci PBT i vPvB
PBT / vPvB:

Odnoĝnie danych substancji dotyczÇcych substancji czynnej: Patrz Dyrektywa
98/8/WE Raport Oceny IPBC, propikonazol, rodzaj produktu 8.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziaĄania
Inne niepoľÇdane skutki:

UnikaÉodprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych.

SEKCJA 13: POSTÚPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Usuwanie na autoryzowane wysypisko zgodnie z lokalnie obowiÇzujÇcymi przepisami. Odpady naleľy traktowaÉ
jako odpady niebezpieczne.
Odpady w postaci nadwyľek: Kod EWC: 03 02 02
Rozlany preparat naleľy zebraÉw celu ponownego uľycia lub utylizacji.
Puste opakowanie:

Opakowanie powinno byÉperforowane, aby zapewniÉwentylacjÛ. Zaleca siÛ
utylizacjÛw zatwierdzonych placówkach.
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SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZÆCE TRANSPORTU
Preparat nie podlega miÛdzynarodowym przepisom o przewozie niebezpiecznych Ąadunków (IMGD, ICAO/IATA,
ADR/RID).
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Numer ONZ:

-

14.2. PrawidĄowa nazwa przewozowa UN
PrawidĄowa nazwa
przewozowa:

-

14.3. Klasa(-y) zagroľenia w transporcie
Klasa:

-

14.4. Grupa pakowania
PG:

-

14.5. Zagroľenia dla ĝrodowiska
Substancja
zanieczyszczajÇca morze:

-

Substancja szkodliwa dla
ĝrodowiska:

-

14.6. Szczególne ĝrodki ostroľnoĝci dla uľytkowników
Szczególne ĝrodki
ostroľnoĝci:

Pojemniki, które sÇotwarte, naleľy ostroľnie zamykaÉponownie i przechowywaÉ
w pozycji pionowej, by zapobiec wyciekom.

14.7. Transport luzem zgodnie z zaĄÇcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Transport luzem:

Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZÆCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczÇce bezpieczeĆstwa, zdrowia i ochrony ĝrodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Szczególne warunki:

Kobiety ciÛľarne i karmiÇce nie mogÇpracowaÉz preparatem, jeĝli stÛľenie w
ĝrodowisku pracy substancji wymienionych w punkcie 8 przekracza 1/3 wartoĝci
dopuszczalnych stÛľeĆokreĝlonych w przepisach o dopuszczalnych stÛľeniach i
natÛľeniach czynników szkodliwych.

Przepisy narodowe:

RozporzÇdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajÇce i uchylajÇce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajÇce rozporzÇdzenie (WE) nr 1907/2006, ze zmianami.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), ze zmianami.
RozporzÇdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie
oznakowania opakowaĆsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych
oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445), ze zmianami.
RozporzÇdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeĆstwa i higieny pracy zwiÇzanej z wystÛpowaniem w miejscu pracy
czynników chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86), ze zmianami.

Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r.
dotyczÇca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.
RozporzÇdzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegµĄowych wymagan dotyczÇcych ograniczenia emisji lotnych zwiÇzków
organicznych powstajÇcych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników
organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania
pojazdów (Dz.U. 2007 nr 11 poz. 72), ze zmianami.
RozporzÇdzenie Ministra Ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĝnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
15.2. Ocena bezpieczeĆstwa chemicznego
Status CSA:

Nie dotyczy.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE
Z reguĄy mĄodocianym poniľej 18 lat nie wolno pracowaÉz preparatem. Uľytkownik musi byÉgruntownie
poinformowany o wĄaĝciwych procedurach pracy, niebezpiecznych wĄaĝciwoĝciach preparatu i niezbÛdnych
ĝrodkach ostroľnoĝci.

SkĄadniki aktywne sÇdopuszczone na mocy dyrektywy o produktach biocydowych (98/8/WE). Ĝrodek zostaĄ
zatwierdzony na mocy przepisu wykonawczego dotyczÇcego pestycydów DuĆskiej Agencji Ochrony Ĝrodowiska.
Naleľy znaÉograniczenia naĄoľone przez lokalne wĄadze zajmujÇce siÛĝrodowiskiem roboczym, dotyczÇce
pracy i wymagaĆodnoĝnie sprzÛtu ochrony osobistej. Naleľy przeczytaÉspecjalne instrukcje w moľliwie
oficjalnej karcie charakterystyki bezpieczeĆstwa.
Ostrzeľenie:
R52/53: DziaĄa szkodliwie na organizmy wodne; moľe powodowaÉdĄugo utrzymujÇce siÛniekorzystne zmiany w

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Nazwa preparatu:

Teknol Aqua 1410-01

Strona:

Aktualizacja:

2014-04-28

Data druku:

Oznakowanie:

SDS-ID:

11/12
2014-05-01
PL-PL/1.3

ĝrodowisku wodnym. S23: Nie wdychaÉpary/rozpylonej cieczy. S61: UnikaÉzrzutów do ĝrodowiska.
PostÛpowaÉzgodnie z instrukcjÇlub kartÇcharakterystyki. UnikaÉbezpoĝredniego kontaktu skóry z preparatem.
Po pracy naleľy oczyĝciÉskórÛ. Przy zanurzaniu i obchodzeniu siÛz pokrytym drewnem, zanim wyschnie,
naleľy stosowaÉochronne rÛkawice, buty i odpowiednie ubranie ochronne. Naleľy znaÉograniczenia naĄoľone
przez lokalne wĄadze zajmujÇce siÛĝrodowiskiem roboczym, dotyczÇce pracy i wymagaĆodnoĝnie sprzÛtu
ochrony osobistej. Naleľy przeczytaÉspecjalne instrukcje w moľliwie oficjalnej karcie charakterystyki
bezpieczeĆstwa. Niezastosowanie siÛdo podkreĝlonych instrukcji moľe skutkowaÉnaĄoľeniem kary.
ChroniÉprzed dzieÉmi. Nie naleľy przechowywaÉz prowiantem, napojami i ľywnoĝciÇ.
Naleľy stosowaÉwyĄÇcznie nad powierzchniÇziemi do ochrony przeciwko siniļnie i grzybom niszczÇcym
drewno. WyĄÇcznie do zastosowaĆw klasie zagroľenia 2 i 3 zgodnie z DS./EN335-1.
WyĄÇcznie do zastosowaĆprzemysĄowych w dawkach 131-141 ml/m² poprzez przemysĄowe pokrywanie metodÇ
flow coating, metodÇprµľniowÇ, przez zanurzanie, za pomocÇpÛdzla mechanicznego i pÛdzla. Nie naleľy
stosowaÉprzeciwko szkodnikom innym niľwymienione, ani w wyľszych dawkach niľpodane w karcie
technicznej. Produkt nie moľe byÉwykorzystywany do drewna, które bÛdzie miaĄo bezpoĝredni kontakt z
poľywieniem lub ľywnoĝciÇ. Podczas zastosowaĆw pomieszczeniach, drewno poddane obróbce preparatem
moľe byÉwykorzystywane wtĄÇcznie do ram okiennych i drzwi zewnÛtrznych. Nie uľywaÉwewnÇtrz. Aby chroniÉ
organizmy wodne, nie wolno uľywaÉdrewna poddanego obróbce preparatem w ĝrodowisku wodnym (ciekach
wodnych, jeziorach itp.) ani w jego bezpoĝrednim sÇsiedztwie. Drewno poddane obróbce preparatem musi
zostaÉpokryte warstwÇnawierzchniowÇ, np. farbÇ. WarstwÛpokrywajÇcÇnaleľy regularnie konserwowaÉ.
Ĝwieľo pokryte drewno musi byÉpo pokryciu przechowywane pod zadaszeniem lub na nieprzepuszczalnym
twardym stojaku, by zapobiec bezpoĝrednim stratom do gleby lub wody. Nie wprowadzaÉdo kanalizacji. Rozlany
preparat naleľy zebraÉw celu ponownego uľycia lub utylizacji.
Aby chroniÉorganizmy wodne, nie wolno uľywaÉdrewna poddanego obróbce preparatem w ĝrodowisku
wodnym (ciekach wodnych, jeziorach itp.) ani w jego bezpoĝrednim sÇsiedztwie.
Drewno poddane obróbce preparatem musi zostaÉpokryte warstwÇnawierzchniowÇ, np. farbÇ. WarstwÛ
pokrywajÇcÇnaleľy regularnie konserwowaÉ.
Stwierdzenie podane powyľej w ramce bÛdzie wyraļnie oznaczone na karcie informacyjnej lub podobnej, która
towarzyszy drewnu po obróbce.
Ĝrodki pierwszej pomocy. W przypadku poĄkniÛcia: Naleľy wypiÉwodÛlub mleko. Nie wywoĄywaÉwymiotów.
Jeĝli wystÇpiÇwymioty, naleľy trzymaÉgĄowÛnisko, by uniknÇÉprzedostania siÛtreĝci ľoĄÇdkowej do pĄuc.
Naleľy skontaktowaÉsiÛz lekarzem. W przypadku kontaktu z oczami: ZdjÇÉszkĄa kontaktowe. Naleľy
natychmiast przepĄukaÉduľÇiloĝciÇwody przez co najmniej 15 minut i skontaktowaÉsiÛz lekarzem. UmyÉ
zanieczyszczonÇskórÛwodÇz mydĄem. W przypadku wdychania: Naleľy wynieĝÉposzkodowanego na ĝwieľe
powietrze. Jeĝli objawy utrzymujÇsiÛ, naleľy skontaktowaÉsiÛz lekarzem. Informacje znajdujÇsiÛw karcie
charakterystyki bezpieczeĆstwa dla produktu.
W karcie charakterystyki bezpieczeĆstwa, obejmujÇcej grupÛproduktów z jednej serii o podobnym oznaczeniu,
okreĝlona zawartoĝÉjest oparta na ĝredniej zawartoĝci rozpuszczalników organicznych tworzÇcych czÛĝÉwe
wszystkich produktach tej grupy. Jeĝli potrzebne sÇdalsze informacje dotyczÇce zawartoĝci rozpuszczalników
organicznych w celu obliczenia poziomów emisji, naleľy skontaktowaÉsiÛz naszym wydziaĄem ĝrodowiskowym.
PeĄny tekst zwrotów R i
okreĝleĆH:
R20/22

DziaĄa szkodliwie przez drogi oddechowe i po poĄkniÛciu.

R22

DziaĄa szkodliwie po poĄkniÛciu.

R41

Ryzyko powaľnego uszkodzenia oczu.

R43

Moľe powodowaÉuczulenie w kontakcie ze skórÇ.
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R50

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R50/53

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moľe powodowaÉdĄugo
utrzymujÇce siÛniekorzystne zmiany w ĝrodowisku wodnym.

R52/53

DziaĄa szkodliwie na organizmy wodne; moľe powodowaÉdĄugo utrzymujÇce siÛ
niekorzystne zmiany w ĝrodowisku wodnym.

H302

DziaĄa szkodliwie po poĄkniÛciu.

H302/332

DziaĄa szkodliwie po poĄkniÛciu lub w nastÛpstwie wdychania.

H317

Moľe powodowaÉreakcjÛalergicznÇskóry.

H318

Powoduje powaľne uszkodzenie oczu.

H400

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410

DziaĄa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujÇc dĄugotrwaĄe skutki.

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate sÇna dostÛpnej wiedzy i zakĄadajÇstosowanie
preparatu w okreĝlonych warunkach oraz zgodnie z metodÇwyszczególnionÇna opakowaniu i/albo w literaturze
technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu w poĄÇczeniu z jakimkolwiek
innym preparatem albo procesem odbywa siÛna odpowiedzialnoĝÉuľytkownika.

