ProRox GRP 1000
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 2/12/2016

Wersja: 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1.

Identyfikator produktu

Postać produktu

: Artykuł

Nazwa produktu

: ProRox GRP 1000

Kod produktu

: 30903

1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1.

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny
1.2.2.

: Materiał izolacyjny

Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji
1.3.
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Rockwool B.V.
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Netherlands
www.rockwool-rti.com
1.4.

Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu pogotowia

: +32 (0) 3575.55.55

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2

H315

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2

H319

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożeń 2

H361d

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria zagrożeń 1 H372
Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16
Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska
Brak dodatkowych informacji
2.2.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS07

GHS08

Hasło ostrzegawcze (CLP)

: Niebezpieczeństwo

Składniki niebezpieczne

: styren, winylobenzen

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

: H315 - Działa drażniąco na skórę
H319 - Działa drażniąco na oczy
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów (uszy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

: P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
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
P321 - Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowe instrukcje dotyczące udzielania
pierwszej pomocy na etykiecie)
P308+P311 - W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem/…

2.3.

Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1.

Substancje

Nie dotyczy
3.2.

Mieszaniny

Nazwa

Identyfikator produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporządzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

styren, winylobenzen

(Numer CAS) 100-42-5
(Numer WE) 202-851-5
(Numer indeksowy) 601-026-00-0
(REACH-nr) Niedostępne

11,5

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H335
STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412

Pełne brzmienie sformułowań H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.

Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu

: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli poszkodowany nie
oddycha, zastosować sztuczne oddychanie. Natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą

: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zasięgnąć porady lekarza w
przypadku powiększenia się podrażnienia.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami

: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: Uważać przy torsjach : niebezpieczeństwo zachłyśnięcia !. Nie powodować wymiotów.
Inhalacja produktu może spowodować chemiczne zapalenie płuc. Wypłukać usta. Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

4.2.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji

: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zawroty głowy, bóle głowy, mdłości.
Kaszel. Torsje.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze
skórą

: Wysuszenie skóry. Zaczerwienienie.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z
oczami

: Ból. Zaczerwienienie.

Symptomy/skutki w przypadku połknięcia

: Objawy świadczące o spożyciu obejmują senność, osłabienie, bóle głowy, zamroczenie,
nudności, wymioty. Bolące gardło.

4.3.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1.

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

: dwutlenek węgla. Piana odporna na alkohol.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Pełny strumień wody. Nie używać silnego strumienia wody.

5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenie pożarowe

: Podczas spalania tworzą się: tlenki węgla (CO i CO2).

Zagrożenie wybuchem

: Nieznane.

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku
pożaru
5.3.
Informacje dla straży pożarnej

: Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Tlenek węgla.
Ditlenek węgla. Kwasy organiczne.

Instrukcja gaśnicza

: Ewakuować teren. Schłodzić narażone pojemniki rozpylaną wodą lub mgłą wodną. Unikać
zanieczyszczenia środowiska wodą używaną do gaszenia pożaru.

Ochrona w przypadku gaszenia pożaru

: W razie pożaru: Stosować niezależny sprzęt do ochrony dróg oddechowych. Nie wchodzić do
strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1.

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Wyposażenie ochronne

: Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Procedury działania na wypadek zagrożenia

: Oddalić zbędny personel. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.
Przewietrzyć dotknięte problemem pomieszczenie.
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6.1.2.

Dla osób udzielających pomocy

Wyposażenie ochronne

: Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie pożaru: Stosować niezależny sprzęt do ochrony
dróg oddechowych.

Procedury działania na wypadek zagrożenia

: Ewakuować teren. W przypadku wystąpienia przecieku lub rozlania, na miejscu powinien
pozostać wyłącznie odpowiednio chroniony personel. Przewietrzyć strefę.

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać przedostania się do kanalizacji ścieków i wody pitnej. Powiadomić władze, jeżeli ciecz dostanie się do ścieków lub wód publicznych.
6.3.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
W celu hermetyzacji

: Zamieść, zebrać za pomocą szufli lub odkurzacza. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć
na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Metody oczyszczania

: Szybko uprzątnąć rozsypany produkt. Zabrać mechanicznie (zamiatając lub zbierając szuflą) i
umieścić w odpowiednim pojemniku celem usunięcia.

6.4.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz Punkt 8. Ograniczenie kontaktu i osobiste wyposażenie ochronne:

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki

: When heated, material emits irritating fumes.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania

: Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Temperatura użytkowania

: 5 - 45 °C

Środki higieny

: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas
używania produktu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.

7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Środki techniczne

: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
Palenie wzbronione.

Warunki przechowywania

: Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośrednich promieni słonecznych.

Temperatura magazynowania

: 10 - 25 °C

Informacja na temat składowania mieszanego

: Nie mieszać z nadtlenkami organicznymi.

Szczególne przepisy dotyczące opakowania

: Zapobieganie uszkodzeniom fizycznym do pakowania.

7.3.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.

Parametry dotyczące kontroli

Brak dodatkowych informacji
8.2.
Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli:
Normalnie wymagana jest lokalna wentylacja wyciągowa lub wentylacja ogólna.
Osobiste wyposażenie ochronne:
Rękawice. Odzież ochronna. Przy niewystarczającej wentylacji:używać sprzętu ochrony dró.
Materiały na ubrania ochronne:
Używać ubrania ochronnego. EN 14605
Ochrona rąk:
Zakładać odpowiednie rękawice, zgodne z normą EN374. FKM (kauczuk fluorowy). Grubość materiału rękawic: 0.4 mm. Break through time: ≥ 480
min.
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nosić półmaskę oddechową wg EN 140
z typem filtra A/P2 lub lepszym
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

: Ciało stałe

Wygląd

: Gumowate blachy.

Barwa

: Brak danych

Zapach

: Brak danych

Próg zapachu

: Brak danych

pH

: Brak danych

Względna szybkość parowania (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia

: Brak danych

Temperatura krzepnięcia

: Brak danych

Temperatura wrzenia

: 145 °C (styrene)

Temperatura zapłonu

: 32 °C (styrene)

Temperatura samozapłonu

: 490 °C (styrene)

Temperatura rozkładu

: Brak danych

Łatwopalność (ciało stałe, gaz):

: Niepalny,Metoda badawcza UE A.10

Ciśnienie pary

: 6,7 hPa (23 °C), styrene

Gęstość względna pary w temp. 20 °C

: 3,59 (styrene)

Gęstość względna

: Brak danych

Masa właściwa

: 1,8 g/m³ ISO 1183

Rozpuszczalność

: Woda: 0,3 g/l (styrene)

Log Pow

: 2,76 (styrene)

Lepkość, kinematyczna

: Brak danych

Lepkość, dynamiczna

: 0,76 mPa.s (styrene)

Właściwości wybuchowe

: Brak danych

Właściwości utleniające

: Brak danych

Granica wybuchowości

: Brak danych

9.2.

Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.

Reaktywność

Stabilny w normalnych warunkach.
10.2.

Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.
10.3.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie są znane w normalnych warunkach użytkowania.
10.4.

Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Bezpośrednie światło słoneczne.
10.5.

Materiały niezgodne

Nie mieszać z nadtlenkami organicznymi.
10.6.
Niebezpieczne produkty rozkładu
Może uwolnić gazy łatwopalne. Tlenek węgla. dwutlenek węgla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra
styren, winylobenzen (100-42-5)
LD50 doustnie, szczur
LC50 inhalacja, szczur (mg/l)
Działanie żrące/drażniące na skórę

: Nie sklasyfikowany
5000 mg/kg
11,8 mg/l/4h
: Działa drażniąco na skórę.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące : Działa drażniąco na oczy.
na oczy
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub
skórę

: Nie sklasyfikowany

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

: Nie sklasyfikowany

Działanie rakotwórcze

: Nie sklasyfikowany
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Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Powoduje uszkodzenie narządów (uszy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Zagrożenie spowodowane aspiracja

: Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.

Toksyczność

styren, winylobenzen (100-42-5)
LC50 dla ryby 1
EC50 Dafnia 1
12.2.

10,1 mg/l (Exposure time: 96 h)
225 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dodatkowych informacji
12.3.
Zdolność do bioakumulacji
ProRox GRP 1000
Log Pow
12.4.

2,76 (styrene)

Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji
12.5.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji
12.6.
Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące usuwania
produktu/opakowania

: Zniszczyć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/krajowymi przepisami bezpieczeństwa.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IATA

ADN

RID

14.1.
Numer UN (numer ONZ)
Nieuregulowany
Nieuregulowany

IMDG

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.2.
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nieuregulowany
Nieuregulowany

Nieuregulowany

MATERIAŁ ZAPALNY
STAŁY,

Nieuregulowany

Nieuregulowany
Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.3.
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Nieuregulowany
Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.4.
Grupa pakowania
Nieuregulowany
Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.5.
Zagrożenia dla środowiska
Nieuregulowany
Nieuregulowany

Brak dodatkowych informacji
14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

- Transport lądowy
Nieuregulowany
- transport morski
Nieuregulowany
- Transport lotniczy
Nieuregulowany
- Transport śródlądowy
Nieuregulowany
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- Transport kolejowy
Nieuregulowany
14.7.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1.

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

15.1.1.

Przepisy UE

Nie zawiera żadnej substancji umieszczonej na liście kandydatów do rozporządzenia REACH
15.1.2.

Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji
15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego odnośnie następujących substancji obecnych w tej mieszance
styren, winylobenzen

SEKCJA 16: Inne informacje
Abbreviations and acronyms:
ACGIH (American Conference of Governement Industrial Hygienists)
BCF - współczynnik biokoncentracji
CAS - Chemical Abstracts Service
CSR - Raport Bezpieczeństwa Chemicznego
WE - Wspólnota Europejska
DIN - Deutsches Institut fϋr Normung eV (German Institute for Standardization)
PBT - bioakumulacji i toksycznych substancji
vPvB - bardzo trwałych i bardzo bioakumulacyjnych
TWA-Średnia ważona w czasie
Źródła danych

: Supplier's Safety Data Sheet. REACH registration.

Inne informacje

: Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie podanych środków ostrożności, jak również
dopilnowanie, aby dysponować pełną i wystarczającą informacją przy używaniu tego produktu.

Pełny tekst zwrotów H i EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 3
Repr. 2
Skin Irrit. 2
STOT RE 1
STOT SE 3
H226
H304
H315
H319
H332
H335
H361d
H372
H412

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłę kategoria 3
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria zagrożeń 2
Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria zagrożeń 1
Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie
drażniące na drogi oddechowe
Łatwopalna ciecz i pary
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
Działa drażniąco na skórę
Działa drażniąco na oczy
Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:
Skin Irrit. 2
H315
Metoda obliczeniowa
Eye Irrit. 2
H319
Metoda obliczeniowa
Repr. 2
H361d
Metoda obliczeniowa
STOT RE 1
H372
Metoda obliczeniowa

SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH)
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich
rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu.
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PL (polski)

6/6

