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Loctite 7860

przeredagowano w dniu: 22.02.2012
Data druku: 05.02.2013

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Loctite 7860
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/preparatu:
Alkaliczny rodek czyszcz cy do przemys owego stosowania
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40191
Düsseldorf
Germany
Tel.:

+49 (211) 797-0

ua-productsafety.pl@henkel.com
1.4. Numer telefonu alarmowego
Henkel Polska 0 801 111 222 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (CLP):
dane nieznane
Klasyfikacja (DPD):
Klasyfikacja nie jest wymagana.
2.2. Elementy oznakowania
Elementy oznakowania (CLP):
dane nieznane
Elementy oznakowania (DPD):
Wskazówki R:
nie dotyczy
Wskazówki S:
nie dotyczy
Dodatkowe informacje:
Produkt ten nie musi być oznaczony z powodu obliczeń " ogólnej wytycznej do spraw kwalifikacji do przygotowań
europejskiego stowarzyszenia" w wersji obowiązującej.
Dodatkowe informacje podawane na etykiecie:
Karty charakterystyki dostepne na życzenie użytkowników profesjonalnych.
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Zawiera Fosforan triizobutylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
2.3. Inne zagrożenia
Brak przy właściwym zastosowaniu

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
Podstawowe składniki preparatu:
Fosforany
niejonowe środki powierzchniowo czynne
Sole organiczne
polimery
Informacje o składnikach według Rozporządzenia WE Nr 1272/2008:
Niebezpieczne składniki
Nr CAS

Numer WE
Nr rejestracyjny
REACH

Alkohol tłuszczowy, C12-14, EO/PO
68439-51-0
Fosforan triizobutylu
126-71-6

204-798-3

Zawartość:

Klasyfikacja

5- 10 %

dane nieznane

0,1- 1 %

Powoduje uczulenie skóry 1
H317

Pełne brzmienie zwrotów H wymienione jest w punkcie 16 ' Inne informacje".
Substancje nie sklasyfikowane, dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.
Informacje o składnikach według Rozporządzenia WE Nr 1999/45:
Niebezpieczne składniki
Nr CAS

Numer WE
Nr rejestracyjny
REACH

Alkohol tłuszczowy, C12-14, EO/PO
68439-51-0
Fosforan triizobutylu
126-71-6

204-798-3

Zawartość:

Klasyfikacja

5 - 10 %

N - Produkt niebezpieczny dla środowiska.; R50

0,1 - 1 %

Xi - Produkt drażniący; R43

Pełne brzmienie zwrotów R podane jest w punkcie 16.
Substancje nie sklasyfikowane, dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.
Deklaracja składników według rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie detergentów.
5 - 15 %
zawiera

fosforany
niejonowe środki powierzchniowo czynne
Kompozycja zapachowa

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Przedostanie się do dróg oddechowych:
Zapewnić dostęp świeżego powietrza, skonsultować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą:
Przemyć bieżącą wodą i mydłem. Zmienić zabrudzoną nasączoną odzież.
W przypadku dolegliwości zdrowotnych skonsultowac się z lekarzem.
Kontakt z oczami
Natychmiast przemyć pod bieżącą wodą (przez 10 minut), w razie potrzeby udać się do lekarza.
Połknięcie
Przepłukanie jamy ustnej, wypicie 1-2 szklanek wody, nie wywoływać wymiotów, skonsultować się z lekarzem.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
dane nieznane
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4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Patrz rozdział karty: Opis środków pierwszej pomocy

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Można stosować wszystkie tradycyjne środki gaszące.
Środki gaśnicze, które nie mogą być używane ze względów bezpieczeństwa:
nie znane
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Po ogrzaniu lub w razie pożaru może dojść do powstania toksycznych gazów.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Założyć urządzenie ochronne dróg oddechowych.
Dodatkowe wskazówki:
W przypadku pożaru zagrożone pojemniki chłodzić rozpyloną wodą.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji / wód powierzchniowych / gruntowych.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać przy użyciu materiału wiążącego ciecz (np. piasku, torfu, mączki drzewnej).
Zabrudzony materiał usuwać jako odpad, postępuj zgodnie z punktem 13.
Pozostałości spłukać dużą ilością wody.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz informacje w dziale 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą.
Wystarczająco wietrzyć miejsce pracy.
Patrz informacje w dziale 8.
Zasady higieny:
Przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu umyć ręce.
Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Składować w miejscu wykluczającym zamarzanie.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Alkaliczny rodek czyszcz cy do przemys owego stosowania
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Dotyczy
Poland
brak
8.2. Kontrola narażenia:
Wskazówki dot. konstruowania instalacji technicznych
Zapewnić odpowiednią wentylację/odciąganie powstających par preparatu.
Unikać tworzenia aerozoli
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku tworzenia się mgieł/aerozoli zaleca się stosowanie odpowiedniej maski ochronnej z filtrem ABEK P2.
Zalecenie jest uzależnione od lokalnych warunków.
Ochrona rąk:
Zakładać rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (PN-EN ). Odpowiedni materiał przy krótkotrwałym
kontakcie lub zachlapaniu (zalecenie : minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut, czas przenikania wg PN-EN
374) : polichloropren (IIR ; grubość warstwy >= 1 mm) lub kauczuk naturalny (IIR; grubość warstwy >= 1 mm). Odpowiedni
materiał przy dłuższym bezpośrednim kontakcie z preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6, odpowiednio > 480
minut, czas przenikania wg PN-EN 374) : polichloropren (IIR ; grubość warstwy >= 1 mm) lub kauczuk naturalny (IIR;
grubość warstwy >= 1 mm). Podane informacje pochodzą z dostępnej literatury i informacji podawanych przez producentów
rękawic lub przez analogię do innych podobnych materiałów. Należy pamiętać, że na skutek działania innych czynników (np.
temperatury) okres użytkowania rękawic odpornych na przenikanie chemikaliów może się w praktyce okazać znacznie
krótszy od czasu przenikania ustalonego wg PN-EN 374. W razie pierwszych objawów zużycia, rękawice wymienić.
Ochrona oczu:
Okulary ochronne.
Ochrona skóry:
Podczas pracy nosić odpowiednią odzież ochronną.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Postać
ciecz
przejrzysty
żółty
Zapach
bezwonny
pH
(20 °C (68 °F); Stęż.: 100 % produktu)
Początkowa temperatura wrzenia
Temperatura zapłonu
Temperatura, w której dana substancja się
rozkłada
Prężność par
Gęstość
(20 °C (68 °F))
Gęstość nasypowa
Lepkość
Lepkość (kinematyczna)
Właściwości wybuchowe
Rozpuszczalność jakościowa
(20 °C (68 °F); Rozp.: Woda)
Temperatura krzepnięcia
Temperatura topnienia
Palność
Temperatura samozapłonu
Granica wybuchowości

10,3 - 11,3
dane nieznane / nie dotyczy
Nie poniżej 100 °C. Roztwór wodny
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
1,033 - 1,093 g/cm3
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
mieszalny
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
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Współczynnik podziału: n-oktanol/woda
Szybkość parowania
Gęstość par
Właściwości utleniające

dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy
dane nieznane / nie dotyczy

9.2. Inne informacje
dane nieznane / nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Nie znane, jeśli produkt jest stosowany i przechowywany według zaleceń.
10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
patrz sekcja reaktywność
10.4. Warunki, których należy unikać
nie ulega rozkładowi przy właściwym zastosowaniu
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Nie znane, jeśli produkt jest stosowany i przechowywany według zaleceń.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Ogólne informacje na temat toksykologii:
Przepisowe użycie oraz zastosowanie zgodne z przeznaczeniem nie spowoduje wg naszej wiedzy żadnych negatywnych
skutków dla zdrowia.
Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie umownych metod zawartych w artykule 6(1)(a) Dyrektywy 1999/45/WE.
Stosowne informacje ekologiczne i o wpływie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 są następujące.
Podrażnienie skóry:
Może powodowac podrażnienie skóry w następstwie długotrwałego lub wieloktrotnego narażenia.
Działanie na oczy:
Wielokrotny lub długotrwały kontakt może powodować podrażnienie oczu.
Uczulenie:
Może powodować występowanie reakcji alergicznej.

Ostra toksyczność:
Niebezpieczne składniki
Nr CAS

typowa
wielkośc

Fosforan triizobutylu
126-71-6

LD50
LC50
LD50

Wartość
> 5.000 mg/kg
> 5,14 mg/l
> 5.000 mg/kg

zakres
zastosowania
oral
inhalation
dermal

czas
ekspozycj
i
4h

gatunki

Metoda

szczur
szczur
królik

OECD Guideline 403 (Acute
Inhalation Toxicity)

gatunki

Metoda

królik

OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

Działanie żrące/drażniące na skórę:
Niebezpieczne składniki
Nr CAS
Fosforan triizobutylu
126-71-6

Wynik
nie drażniący

czas
ekspozycj
i
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Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:
Niebezpieczne składniki
Nr CAS
Fosforan triizobutylu
126-71-6

Wynik

czas
ekspozycj
i

nie drażniący

gatunki

Metoda

królik

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:
Niebezpieczne składniki
Nr CAS
Fosforan triizobutylu
126-71-6

Wynik
powoduje uczulenia

Typ testu

gatunki

Metoda

test na
śwince
morskiej

świnka
morska

OECD Guideline 406 (Skin
Sensitisation)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:
Niebezpieczne składniki
Nr CAS

Wynik

Fosforan triizobutylu
126-71-6

negatywny

Fosforan triizobutylu
126-71-6

negatywny

Typ badań/droga
podania
bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)
test
wewnątrzotrzewno
wy

Aktywacja
gatunki
metaboliczna/czas
ekspozycji
z i bez

Metoda
OECD Guideline 471
(Bacterial Reverse Mutation
Assay)

mysz

Toksyczność dla dawki powtarzalnej
Niebezpieczne składniki
Nr CAS
Fosforan triizobutylu
126-71-6

Wynik
NOAEL=68,4
84,3 mg/kg

zakres
zastosowani
a
- doustnie:kar
mić

Czas
narażenia/częstotliw
ość narażenia
13 weeks continious

gatunki

Metoda

szczur

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Ogólne informacje na temat ekologii:
Mieszanina jest sklasyfikowana na podstawie umownych metod zawartych w artykule 6(1)(a) Dyrektywy 1999/45/WE.
Stosowne informacje ekologiczne i o wpływie na zdrowie dla substancji wymienionych w sekcji 3 są następujące.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji / wód powierzchniowych / gruntowych.
Trwałość i zdolność do rozkładu:
Rozkład środka powierzchniowo czynnego
Wszystkie środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są degradowalne pierwotnie w > 90 %
Degradowalność środków powierzchniowo czynnych zawartych w produkcie spełnia rozporządzenie UE o detergentach
(EG/648/2004)
Inne szkodliwe skutki działania:
Przy wprowadzaniu do oczyszczalni ścieków produktów o odczynie kwaśnym lub zasadowym należy uważać na to, by
wartość pH wprowadzanych ścieków mieściła się dokładnie w zakresie 6-10, gdyż na skutek przesunięcia wartości pH mogą
wystąpić zaburzenia w pracy kanałów ściekowych i oczyszczalni biologicznych. Nadrzędne są w tym wypadku lokalne
wytyczne dot. tego zagadnienia.
12.1. Toksyczność
Niebezpieczne składniki
Nr CAS

typowa
wielkośc

Wartość

informacje o
czas
toksyczności ekspozycji
ostrej
Fish
96 h

Fosforan triizobutylu
126-71-6
Fosforan triizobutylu
126-71-6
Fosforan triizobutylu
126-71-6

LC50

17,8 - 21,5 mg/l

EC50

11 mg/l

Daphnia

48 h

Daphnia magna

EC50

33 mg/l

Algae

72 h

Scenedesmus subspicatus (new
name: Desmodesmus
subspicatus)

gatunki
Leuciscus idus

Metoda
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12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Niebezpieczne składniki
Nr CAS
Fosforan triizobutylu
126-71-6

Wynik
biologicznie
rozkładający się

zakres
zastosowania
lekko

Degradowalność

Metoda

> 60 %

OECD Guideline 301 B (Ready
Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

12.3. Zdolność do bioakumulacji / 12.4. Mobilność w glebie
Niebezpieczne składniki
Nr CAS

LogKow

Fosforan triizobutylu
126-71-6

3,72

Współczynnik
biokoncentracji
(BCF)

czas
ekspozycji

gatunki

temperatura

Metoda

25 °C

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Usuwanie produktu:
W porozumieniu z odpowiednimi władzami miejscowymi należy ustalić sposób utylizacji.
Zalecane środki czyszczące
Opróżnione opakowania umyć wodą.
Kod odpadu
Kody odpadów nie odnoszą się do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego też producent nie może nadać kodu tym
produktom, które mają różnorodne zastosowanie w branżach. Wymienione kody są rozumiane przez użytkowników jako
rekomendacje produktu.
EWC/EAK 070608

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Transport drogowy ADR:
Nie jest towarem niebezpiecznym.
Transport kolejowy RID:
Nie jest towarem niebezpiecznym.
Transport śródlądowy ADN:
Nie jest towarem niebezpiecznym.
Transport morski IMDG:
Nie jest towarem niebezpiecznym.
Transport powietrzny IATA:
Nie jest towarem niebezpiecznym.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Zawartość LZO
0,00 %
(EC)
Regulacje krajowe/Informacje (Polska):
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Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (
Dz. U. z 2001 Nr 11, poz. 84 ) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440) ze zmianami z dnia 4 września
2007 r. (Dz. U. Z 2007, Nr 174, poz. 1222) oraz ze zmianami z 5 marca 2009 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr
201 poz. 1674).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 nr 53 poz. 439).
Rozporządzenie MP i PS z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.
z 2002r Nr 217 poz. 1833 ze późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jednolity; Dz. U. Nr
21 z 1998 r., poz. 94) z późniejszymi zmianami z 2006 roku (Dz.U. z 2006 r.
N104<(>,<)> poz. 711).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129, poz. 844) (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 160, poz. 1650).
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym
towarów
niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 141,
poz.1184).
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2013 (Ośw) Wejście w życie zmian do załączników
A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30
września 1957 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1629).
Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr
73, poz. 645).
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr
62, poz. 627), zmiany w Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 (U) Prawo ochrony
środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
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SEKCJA 16: Inne informacje
Oznakowanie produktu znajduje się w punkcie 2 karty charakterystyki. Pełne znaczenie zwrotów użytych w karcie
charakterystyki jest następujące:
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Inne informacje:
Dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnoszą się do produktu w stanie dostawy. Mają one za zadanie
opisanie naszych produktów pod kątem wymogów bezpieczeństwa i nie mają tym samym za zadanie zapewnienie
określonych cech.

