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* SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny  i identyfikacja przedsiębiorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: Normafloor 105 GPr Comp. B

· UFI: SKH3-CQWJ-600U-1QHY
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
· Sektor zastosowań Powłoka
· Zastosowanie substancji / preparatu

2-komponentowy lakier eposkydowy, komp. B
Zastosowanie jako powłoka – Do użytku przemysłowego
Zastosowanie jako powłoka – Do użytku profesjonalnego

· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:

Nor-Maali Oy
Vanhatie 20, 15240 Lahti, FINLANDIA

· Komórka udzielająca informacji: MSDS (Nor-Maali Oy) tel.+358 3 874 650, sds@nor-maali.fi
· 1.4 Numer telefonu alarmowego: Skontaktować się z centrum zatruć.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: mieszanina

· Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS05 działanie żrące

Skin Corr. 1A H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

GHS09 środowisko

Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1 H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
· Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

GHS05 GHS07 GHS09

· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

· Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine
1,3-Benzenedimethanamine
Phenol, styrenated
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2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
N,N-dimetylopropano-1,3-diamina
Phenol, methylstyrenated

· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

· Zwroty wskazujące środki ostrożności
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
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/lekarzem.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie

zamknięty.
· 2.3 Inne zagrożenia
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie dotyczy.
· vPvB: Nie dotyczy.
· Określanie właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

61788-44-1 Phenol, styrenated Wykaz II
69-72-7 kwas salicylowy Wykaz II, III

68512-30-1 Phenol, methylstyrenated Wykaz II

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

· 3.2 Mieszaniny
· Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
· Składniki niebezpieczne:

CAS: 68082-29-1
NLP: 500-191-5
Reg.nr.: 01-2119972320-44-

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with
tall-oil fatty acids and triethylenetetramine
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin
Sens. 1A, H317

10 - 50%

CAS: 61788-44-1
EINECS: 262-975-0
Reg.nr.: 01-2119979575-18-

Phenol, styrenated
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

10 - 50%

CAS: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5
Reg.nr.: 01-2119480150-50-

1,3-Benzenedimethanamine
Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin
Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

2,5 - 25%

CAS: 25513-64-8
EINECS: 247-063-2
Reg.nr.: 01-2119560598-25-

2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin
Sens. 1, H317

2,5 - 10%

CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
Reg.nr.: 01-2119560597-27-

2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol
Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

1 - 10%

CAS: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
Reg.nr.: 01-2119486842-27-

N,N-dimetylopropano-1,3-diamina
Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Skin
Sens. 1, H317

1 - 10%

CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
Reg.nr.: 01-2119514687-32-

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin
Sens. 1A, H317
ATE: LD50 ustne: 1.030 mg/kg
Konkretny limit koncentracji: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %

1 - 10%
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CAS: 38640-62-9
EINECS: 254-052-6
Reg.nr.: 01-2119565150-48-

Bis(isopropyl)naphthalene
Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

1 - 10%

CAS: 61788-46-3
EINECS: 262-977-1

alkiloaminy kokosowe
STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic
Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Acute Tox.
4, H302; STOT SE 3, H335

1 - 10%

CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Reg.nr.: 01-2119486984-17-

kwas salicylowy
Repr. 2, H361d; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302

< 3%

CAS: 9046-10-0
Numer WE: 618-561-0
Reg.nr.: 01-2119557899-12-

Polyoxipropylenediamine
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412

< 3%

CAS: 68512-30-1
EINECS: 270-966-8
Reg.nr.: 01-2119555274-38-

Phenol, methylstyrenated
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412

< 3%

· Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne:

Osobie nieprzytomnej lub w przypadku drgawek nie należy nigdy podawać czegokolwiek doustnie.
· Po wdychaniu:

Remove person to fresh air, keep patient warm and at rest. If breathing is irregular, call national emergency
number, if needed start giving artificial respiration and seek medical advice.

· Po styczności ze skórą:
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Zmyć starannie skórę wodą z mydłem lub zastosować znane środki
zmywające. NIE używać lotnych rozpuszczalników lub rozcieńczalników.

· Po styczności z okiem:
W przypadku gdy osoba poszkodowana nosi szkła kontaktowe, zdjąć je. Natychmiast płukać oczy z szeroko
otwartymi powiekami pod bieżącą letnią wodą przez co najmniej 15 minut.

· Po połknięciu:
Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. Zapewnić osobie
ciepło i spokój. Nie wywoływać wymiotów.

· Wskazówki dla lekarza: Leczenie objawowe.
· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

· 5.1 Środki gaśnicze
· Odpowiednie środki gaśnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
· Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Pełny strumień wody
· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak dostępnych dalszych istotnych danych.
· 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Ewakuować ludzi z obszaru zagrożenia i odgrodzić dostęp. Usunąć pojemniki z obszaru zagrożenia i podjąć
próbę schłodzenia pojemników, których nie można usunąć w bezpieczny sposób. Działa toksycznie na
organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Woda używana do gaszenia pożaru tego materiału i nim
skażona musi być zebrana i zutylizowana, nie wolno dopuścić do jej przedostania się do cieków wodnych,
kanalizacji ani ścieków.

· Specjalne wyposażenie ochronne:
Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.

(ciąg dalszy na stronie 4)
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Aparat oddechowy na sprężone powietrze i odzież ochronna.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.

· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą,
ciekami wodnymi, ściekami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy
produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza). Materiał
zanieczyszczający wodę. W razie uwolnienia dużych ilości może być szkodliwy dla środowiska.

· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Należy zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, torf, lub inny materiał absorbujący).
Zastosować środek neutralizujący.
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Zapewnić właściwą wentylację.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat środków ochrony indywidualnej patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Obchodzenie się z produktem, musi być zorganizowane w taki sposób aby uniknąć bezpośredniego kontaktu
produktu ze skórą lub rozprysku do oczu.

· Informacje o ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.

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

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:

Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować się do wskazań umieszczonych na etykietach.
Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed wysoką
temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Trzymać z dala od
substancji utleniających, silnych zasad, silnych kwasów. Palenie wzbronione. Ochronić przed nieuprawnionym
dostępem. Po otwarciu pojemniki należy ponownie szczelnie zamknąć i przechowywać w położeniu pionowym,
aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie opróżniać do kanalizacji.

· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Niewymagane.
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Pojemnik trzymać szczelnie zamknięty.
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych.

* SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

· 8.1 Parametry dotyczące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod
kątem warunków miejsca pracy.

· Wartości DNEL

68082-29-1 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

Skórne DNEL 0,272 mg/kg bw/day (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)
Wdechowe DNEL 0,952 mg/m3 (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)

61788-44-1 Phenol, styrenated
Skórne DNEL 2,1 mg/kg bw/day (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)
Wdechowe DNEL 7,4 mg/m3 (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)

(ciąg dalszy na stronie 5)
 PL 



strona: 5/14

Data druku: 24.05.2022
Aktualizacja: 13.05.2020

Numer wersji 5 (zastępuje wersję 4)

Karta charakterystyki
Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH), zmienionym przez rozporządzenie (WE) nr 2021/848

Nazwa handlowa: Normafloor 105 GPr Comp. B

(ciąg dalszy od strony 4)

54.1.4

1477-55-0 1,3-Benzenedimethanamine
Skórne DNEL 330 µg/kg bw/day (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)
Wdechowe DNEL 1,2 mg/m3 (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)

200 mg/m3 (Pracownicy - Długotrwałe, miejscowe)

90-72-2 2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol
Skórne DNEL 150 µg/kg bw/day (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)
Wdechowe DNEL 0,53 mg/m3 (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)

109-55-7 N,N-dimetylopropano-1,3-diamina
Wdechowe DNEL 1,2 mg/m3 (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)

2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
Wdechowe DNEL 0,073 mg/m3 (Pracownicy - Długotrwałe, miejscowe)

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalene
Skórne DNEL 2,38 mg/kg bw/day (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)
Wdechowe DNEL 8,4 mg/m3 (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)

69-72-7 kwas salicylowy
Skórne DNEL 2,3 mg/kg bw/day (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)
Wdechowe DNEL 5 mg/m3 (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)

5 mg/m3 (Pracownicy - Długotrwałe, miejscowe)

9046-10-0 Polyoxipropylenediamine
Skórne DNEL 2,5 mg/kg bw/day (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)
Wdechowe DNEL 5,29 mg/m3 (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)

68512-30-1 Phenol, methylstyrenated
Skórne DNEL 3,5 mg/kg bw/day (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)
Wdechowe DNEL 1,41 mg/m3 (Długotrwałe - Pracownicy systemowe)

· Wartości PNEC

68082-29-1 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

PNEC 3,84 mg/L (Zakład utylizacji ścieków)
PNEC 434,02 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

43,4 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 86,78 mg/kg (Gleba)
PNEC 4,34 µg/L (Słodka woda)

0,434 µg/L (Morski)

61788-44-1 Phenol, styrenated
PNEC 36,2 mg/L (Zakład utylizacji ścieków)
PNEC 0,248 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

0,0248 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 0,0473 mg/kg (Gleba)
PNEC 4 µg/L (Słodka woda)

0,4 µg/L (Morski)

1477-55-0 1,3-Benzenedimethanamine
PNEC 10 mg/L (Zakład utylizacji ścieków)
PNEC 12,4 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

1,24 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 2,44 mg/kg (Gleba)
PNEC 94 µg/L (Słodka woda)

9,4 µg/L (Morski)

25513-64-8 2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
PNEC 72 mg/L (Zakład utylizacji ścieków)
PNEC 0,622 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

(ciąg dalszy na stronie 6)
 PL 



strona: 6/14

Data druku: 24.05.2022
Aktualizacja: 13.05.2020

Numer wersji 5 (zastępuje wersję 4)

Karta charakterystyki
Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH), zmienionym przez rozporządzenie (WE) nr 2021/848

Nazwa handlowa: Normafloor 105 GPr Comp. B

(ciąg dalszy od strony 5)

54.1.4

0,062 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 10 mg/kg (Gleba)
PNEC 102 µg/L (Słodka woda)

10,2 µg/L (Morski)

90-72-2 2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol
PNEC 0,2621 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

0,026211 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 0,0254 mg/kg (Gleba)
PNEC 46 µg/L (Słodka woda)

4,6 µg/L (Morski)
200 µg/L (Zakład utylizacji ścieków)

109-55-7 N,N-dimetylopropano-1,3-diamina
PNEC 10 mg/L (Zakład utylizacji ścieków)
PNEC 0,735 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

0,0735 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 0,104 mg/kg (Gleba)
PNEC 72,8 µg/L (Słodka woda)

7,28 µg/L (Morski)

2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
PNEC 3,18 mg/L (Zakład utylizacji ścieków)
PNEC 5,784 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

0,578 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 1,121 mg/kg (Gleba)
PNEC 60 µg/L (Słodka woda)

6 µg/L (Morski)

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalene
PNEC 0,853 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

0,0853 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 25 mg/kg (Zatrucie wtórne)

0,171 mg/kg (Gleba)
PNEC 0,236 µg/L (Słodka woda)

0,0236 µg/L (Morski)
150 µg/L (Zakład utylizacji ścieków)

69-72-7 kwas salicylowy
PNEC 162 mg/L (Zakład utylizacji ścieków)
PNEC 1,42 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

0,142 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 0,166 mg/kg (Gleba)
PNEC 200 µg/L (Słodka woda)

20 µg/L (Morski)

9046-10-0 Polyoxipropylenediamine
PNEC 7,5 mg/L (Zakład utylizacji ścieków)
PNEC 0,132 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)

0,125 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)
PNEC 6,93 mg/kg (Zatrucie wtórne)

0,0176 mg/kg (Gleba)
PNEC 15 µg/L (Słodka woda)

14,2 µg/L (Morski)

68512-30-1 Phenol, methylstyrenated
PNEC 2,4 mg/L (Zakład utylizacji ścieków)

(ciąg dalszy na stronie 7)
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PNEC 1.064 mg/kg dwt (Osad słodkowodny)
106,4 mg/kg dwt (Osad w wodzie morskiej)

PNEC 8,89 mg/kg (Zatrucie wtórne)
212,2 mg/kg (Gleba)

PNEC 14 µg/L (Słodka woda)
1,4 µg/L (Morski)

· Informacje dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy (Dz.U. 2018 r poz. 1286, 03.07.2018).

· 8.2 Kontrola narażenia
· Stosowne techniczne środki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
· Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne
· Ogólne środki ochrony i higieny:

Zapewnić właściwą wentylację. Jeśli nie ma przeciwwskazań natury praktycznej, należy uzyskać pożądany
efekt, stosując lokalną wentylację wyciągową oraz ogólne usuwanie. Jeśli powyższe działania okażą się
niewystarczające w celu utrzymania stężenia cząsteczek i oparów rozpuszczalnika poniżej NDS, należy
stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.

· Ochronę dróg oddechowych
Jeśli wentylacja jest niewystarczająca lub jeśli pracownicy są narażeni na stężenia powyżej wartości
granicznych, muszą stosować półmaskę lub pełną z filtrem A (brązowy,substancje organiczne) oraz podczas
mielenia filtr przeciwpyłowy P2 (IIb). Maska z filtrem łączonym (gaz i pył) A2-P2 wymagana jest podczas
natryskiwania. W warunkach długotrwałej pracy ciągłej zaleca się stosowanie silnikowych urządzeń ochrony
powietrza lub oddzielnych ochraniaczy (kaptur świeżego powietrza, kaptur skompresowanego powietrza itp.).

· Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasu penetracji, stopnia dyfuzji oraz degradacji.
· Materiał, z którego wykonane są rękawice

Nosić odpowiednie rękawice z homologacją zgodną z EN374.
Zalecane, rękawice(czas przebicia) > 8 godzin: 4H, guma butylowa, z gumy fluorowej, Viton®
Może być stosowany, rękawice(czas przebicia) 4 - 8 godzin: kauczuk nitrylowy, PCW

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przenikania i go przestrzegać.

· Ochronę oczu lub twarzy

Ciasno przylegające okulary ochronne

Myjka do oczu powinna być zlokalizowana blisko malarni.
· Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna

* SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Kolor: żółtawy
· Zapach: Aminowy
· Próg zapachu: Nie określono.
· Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie określono.
· Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia 135 °C
· Palność materiałów Nie dotyczy.
· Dolna i górna granica wybuchowości
· Dolna: Nieokreślone.
· Górna: Nieokreślone.
· Temperatura zapłonu: > 100 °C

(ciąg dalszy na stronie 8)
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· Temperatura palenia się: 217 °C (109-55-7 N,N-dimetylopropano-1,3-diamina)
· Temperatura rozkładu: Nie określono.
· pH Nie określono.
· Lepkość:
· Lepkość kinematyczna w 40 °C > 20,5 mm2/s
· Dynamiczna: Nie określono.
· Rozpuszczalność
· Woda: Nie lub mało mieszalny.
· Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość

współczynnika log) Nie określono.
· Prężność pary w 20 °C 0 hPa
· Gęstość lub gęstość względna
· Gęstość w 20 °C: 1,02 g/cm3

· Gęstość względna Nie określono.
· Gęstość par Nie określono.

· 9.2 Inne informacje
· Wygląd:
· Postać: Ciecz
· Ważne dane na temat ochrony zdrowia i

środowiska oraz bezpieczeństwa
· Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny.
· Właściwości wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
· Zmiana stanu
· Szybkość parowania Nie określono.

· Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego
· Materiały wybuchowe brak
· Gazy łatwopalne brak
· Aerozole brak
· Gazy utleniające brak
· Gazy pod ciśnieniem brak
· Płyny łatwopalne brak
· Łatwopalne ciała stałe brak
· Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
· Substancje ciekłe piroforyczne brak
· Substancje stałe piroforyczne brak
· Substancje i mieszaniny samonagrzewające się brak
· Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą

emitują gazy łatwopalne brak
· Substancje ciekłe utleniające brak
· Substancje stałe utleniające brak
· Nadtlenki organiczne brak
· Substancje powodujące korozję metali brak
· Odczulone materiały wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

· 10.1 Reaktywność
Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności.

· 10.2 Stabilność chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład
produktu.

· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy na stronie 9)
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· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład
produktu.

* SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008
· Toksyczność ostra

Działa szkodliwie po połknięciu.
· Wartości LD/LC50 wymagające oznaczenia:

68082-29-1 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

Ustne LD50 > 2.000 mg/kg (Szczur)
Skórne LD50 > 2.000 mg/kg (Szczur)

61788-44-1 Phenol, styrenated
Ustne LD50 > 2.000 mg/kg (Szczur)
Skórne LD50 > 2.000 mg/kg (Szczur)

1477-55-0 1,3-Benzenedimethanamine
Ustne LD50 930 mg/kg (Szczur)
Skórne LD50 3.100 mg/kg (Szczur)
Wdechowe LC50/4 h 1.340 mg/l (Szczur)

25513-64-8 2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
Ustne LD50 910 mg/kg (Szczur)

90-72-2 2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol
Ustne LD50 > 2.169 mg/kg (Szczur)

109-55-7 N,N-dimetylopropano-1,3-diamina
Ustne LD50 410 mg/kg (Szczur)
Skórne LD50 1.000 mg/kg (Szczur)
Wdechowe LC50/4 h 24,8 mg/l (Szczur)

2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
Ustne LD50 1.030 mg/kg (ATE)

1.030 mg/kg (Szczur)
Skórne LD50 > 2.000 mg/kg (Szczur)
Wdechowe LC50/4 h 5.010 mg/l (Szczur)

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalene
Ustne LD50 > 4.000 mg/kg (Szczur)
Skórne LD50 > 4.000 mg/kg (Szczur)

61788-46-3 alkiloaminy kokosowe
Ustne LD50 1.300 mg/kg (Szczur)

69-72-7 kwas salicylowy
Ustne LD50 891 mg/kg (Szczur)
Skórne LD50 > 2.000 mg/kg (Szczur)

9046-10-0 Polyoxipropylenediamine
Ustne LD50 > 2.855 mg/kg (Szczur)
Skórne LD50 > 2.980 mg/kg (Szczur)
Wdechowe LC50/4 h > 740 mg/l (Szczur)

68512-30-1 Phenol, methylstyrenated
Ustne LD50 > 2.000 mg/kg (Szczur) (OECD 423)
Skórne LD50 > 2.000 mg/kg (Szczur) (OECD 402)

· Działanie żrące/drażniące na skórę
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

(ciąg dalszy na stronie 10)
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· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

· Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Może powodować reakcję alergiczną skóry.

· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Dalsze dane (do toksykologii eksperymentalnej):

Narażenie na stężenie oparów rozpuszczalnika wyższych niż podane wartości graniczne dla narażenia
zawodowego może skutkować działaniami niepożądanymi dla zdrowia, np. podrażnieniem błony śluzowej oraz
dróg oddechowych, a także działaniami niepożądanymi dla nerek, wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.
Rozpuszczalniki mogą powodować powyższe skutki w przypadku kontaktu przez skórę. Objawy obejmują:
bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie mięśni, senność oraz w ekstremalnych przypadkach utratę
świadomości. Wielokrotny lub długotrwały kontakt z preparatem może spowodować odtłuszczenie skóry,
skutkując niealergicznym, kontaktowym zapaleniem skóry oraz absorpcją przez skórę. W razie pryśnięcia
w oczy ciecz może spowodować podrażnienie i odwracalne uszkodzenia. Połknięcie może spowodować
mdłości, biegunkę, wymioty, podrażnienie układu pokarmowego oraz chemiczne zapalenie płuc.

· 11.2 Informacje o innych zagrożeniach

· Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

61788-44-1 Phenol, styrenated Wykaz II
69-72-7 kwas salicylowy Wykaz II, III

68512-30-1 Phenol, methylstyrenated Wykaz II

* SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczność

· Toksyczność wodna:

68082-29-1 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine

72-h EC50 4,34 mg/L (Algae)
48-h EC50 7,07 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 7,07 mg/L (Fish)

61788-44-1 Phenol, styrenated
72-h EC50 20,421 mg/L (Algae)
48-h EC50 0,58 - 5,25 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 1,77 - 536 mg/L (Fish)

1477-55-0 1,3-Benzenedimethanamine
72-h EC50 20,3 mg/L (Algae)
48-h EC50 15,2 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 87,6 mg/L (Fish)

25513-64-8 2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
72-h EC50 29,5 mg/L (Algae)
48-h LC50 174 mg/L (Fish)
24-h EC50 31,5 mg/L (Daphnia magna)

90-72-2 2,4,6-tris(dimetyloaminometylo)fenol
72-h EC50 46,7 mg/L (Algae)
48-h EC50 100 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 100 mg/L (Fish)

(ciąg dalszy na stronie 11)
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109-55-7 N,N-dimetylopropano-1,3-diamina
72-h EC50 34 mg/L (Algae)
48-h EC50 59,5 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 122 mg/L (Fish)
LC50 for freshwater fish 72,8 µg/L (Słodka woda)

2855-13-2 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina
72-h EC50 50 mg/L (Algae)
48-h EC50 23 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 110 mg/L (Fish)

38640-62-9 Bis(isopropyl)naphthalene
48-h EC50 0,16 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 0,5 mg/L (Fish)
NOEC (72 h) 0,15 mg/l (Algae)

69-72-7 kwas salicylowy
72-h EC50 100 mg/L (Algae)
48-h EC50 870 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 1,37 mg/L (Fish)

9046-10-0 Polyoxipropylenediamine
72-h EC50 15 mg/L (Algae)
48-h EC50 80 - 418,34 mg/L (Daphnia magna)
96-h LC50 772,14 mg/L (Fish)

68512-30-1 Phenol, methylstyrenated
96-h LL50 25,8 mg/L (Fish)
48-h EL50 14 - 51 mg/L (Daphnia magna)
72-h EL50 15 mg/L (Algae)

· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Biodegradability:
2,4,6-tris(dimetylaminometylo)fenol: 4 %, 28 d - > niełatwo, OECD 301D Ready Biodegradability - Closed
Bottle Test
3-aminometylo-3,5,5-trimetylcykloheksyloamina: niełatwo

· 12.3 Zdolność do bioakumulacji 2,4,6-tris(dimetylaminometylo)fenol: LogPow = 0,219 (niskie)
· 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych.
· 12.5 Wyniki oceny właściwości  PBT i vPvB
· PBT: Nie dotyczy.
· vPvB: Nie dotyczy.
· 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje na temat właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną znajdują się w części 11.
· 12.7 Inne szkodliwe skutki działania
· Uwaga: Bardzo trujący dla ryb.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:

Nie dopuścić, aby produkt dostał się do przewodów kanalizacyjnych lub cieków wodnych. Materiał lub/i jego
pojemnik muszą być usuwane jak odpady niebezpieczne.

· Europejski Katalog Odpadów

08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:

Puste, suche pojemniki po farbie (otwór należy zrobić na dnie) należy oddać w punkcie odbioru metalowych
opakowań po farbach. Jeśli nie ma punktu odbioru odpadów/recyklingu, pojemniki należy wyrzucić na lokalne
wysypisko. Więcej informacji na temat utylizacji odpadów można uzyskać w lokalnym punkcie odbioru
odpadów lub u dostawcy farby.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

· 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
· ADR, IMDG, IATA UN3066

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR FARBA, ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU
· IMDG PAINT, MARINE POLLUTANT

Marine Pollutant Chemical: Amines, coco alkyl, Fatty acids, C18-
unsatd., dimers, oligomeric reaction products with talloil fatty
acids and triethylenetetramine

· IATA PAINT

· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

· ADR, IMDG

· Klasa 8 materiały żrące

· IATA

· Class 8 materiały żrące

· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Produkt zawiera materiały zagrażające środowisku: Fatty acids,
C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil
fatty acids and triethylenetetramine

· Szczególne oznakowania (ADR): Oznaczenie szkodliwości dla środowiska ma zastosowanie tylko
w przypadku opakowań zawierających ponad 5 litrów płynu.
Symbol (ryby i drzewa)

· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników Uwaga: materiały żrące

· Numer rozpoznawczy zagrożenia (Liczba
Kemlera): 80

· Numer EMS: F-A,S-B

· 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie dotyczy.

· Transport/ dalsze informacje:

· ADR
· Ilości ograniczone (LQ) 1L
· Kategoria transportowa 2 
· Kodów zakazu przewozu przez tunele E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L

· UN "Model Regulation": UN 3066 FARBA, 8, II, ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU
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SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

· 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

· Dyrektywa 2012/18/UE
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście
· Kategoria Seveso E1  Niebezpieczne dla środowiska wodnego
· Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o

zwiększonym ryzyku
100 t

· Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o dużym
ryzyku
200 t

· Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
· Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II

żaden ze składników nie znajduje się na liście
· ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148

· Załącznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM (Górna
wartość graniczna do celów wydawania pozwoleń na podstawie art. 5 ust. 3)

żaden ze składników nie znajduje się na liście

· Załącznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI
ZGŁOSZENIA

żaden ze składników nie znajduje się na liście

· Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych

żaden ze składników nie znajduje się na liście

· Rozporządzenie (WE) NR 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków
pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

żaden ze składników nie znajduje się na liście
· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie określają w sposób ostateczny
właściwości produktu i nie mogą stanowić podstawy prawomocnych umów.

· Odnośne zwroty
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

· Partner dla kontaktów: Nor-Maali Oy, tel. +358 3 874 650 lub sds@nor-maali.fi
· Data poprzedniej wersji: 13.05.2020
· Numer poprzedniej wersji: 4 
· Skróty i akronimy:

Flam. Liq. 3: Substancje ciekłe łatwopalne – Kategoria 3
(ciąg dalszy na stronie 14)
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strona: 14/14

Data druku: 24.05.2022
Aktualizacja: 13.05.2020

Numer wersji 5 (zastępuje wersję 4)

Karta charakterystyki
Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH), zmienionym przez rozporządzenie (WE) nr 2021/848

Nazwa handlowa: Normafloor 105 GPr Comp. B

(ciąg dalszy od strony 13)

54.1.4

Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4
Skin Corr. 1A: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 1A
Skin Corr. 1B: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2
Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1A
Skin Sens. 1B: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1B
Repr. 2: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 2
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) – Kategoria 3
STOT RE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) – Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Zagrożenie spowodowane aspiracją – Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska odnego – Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 3

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej   
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