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Karta charakterystyki 
 

 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 

 1.1. Identyfikator produktu 

 Nazwa FILA HP 98  

   

 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

 Opis/Zastosowanie Idrorepellente per cotto e pietra naturale.  

   

 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 Firma spółki FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.  
 Adres Via Garibaldi, 58  
 Miejscowosć i kraj 35018 San Martino di Lupari (PD)  

  ITALIA  

  tel. +39.049.9467300  

  fax +39.049.9460753  

 Adres poczty elektronicznej kompetentnej  

 osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki sds@filachim.com  

   

 1.4. Numer telefonu alarmowego 

 W sprawie pilnych informacji zwrócić się do TEL +39.049.9467300  

 

 SEKCJA 2. Identyfikacja zagroŜeń. 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny. 
Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl odnośnych przepisów dyrektyw 67/548/CEE i 1999/45/CE i/lub Rozporządzenia (WE) 1272/2008 
(CLP) (i późniejsze zmiany i dostosowania). W kaŜdym razie produkt, zawierając substancie niebezpieczne w stęŜeniu odpowiadającym przepisom p. 3, 
wymaga szporządzenie karty zawierającej dane bezpieczeństwa ze stosownymi informacjami zgodnie z Rozporządzeniem (CE) 1907/2006 wraz z 
późniejszymi zmianami. 

 

2.2. Elementy oznakowania. 

 

Produkt nie wymaga etykietowania zagroŜenia w mysl Zarządzeń 67/548/CEE i 1999/45/CE wraz z późniejszych zmianami i dostosowaniami. 

 

Symbole zagroŜenia: Brak. 

 

Zdania oznaczające ryzyko (R): Brak. 

 

Zalecenia ostroŜnosci (S): Brak. 

 

Karta danych bezpieczeństwa jest, na zyczenie, do dyspozycji dla uprawnionych uzytkowników. 

 

2.3. Inne zagroŜenia. 

 

Brak. 

 

 SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach. 
 

3.1. Substancje. 
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Nie dotyczy. 

 

3.2. Mieszaniny. 

 

Zawiera: 

 

 Identyfikacja. StęŜ. %. Klasyfikacja 67/548/CEE. Klasyfikacja 1272/2008 (CLP). 
 ottiltrietossisilano    

 CAS.   2943-75-1 1 - 5 Xi R38 Skin Irrit. 2 H315 

 WE.   -    

 INDEX.   -    

 N-METYLO-2-PIROLIDON    

 CAS.   872-50-4 0 - 0,5 Kat. repr. 2 R61, Xi R36/37/38 Repr. 1B H360D, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 
H315, STOT SE 3 H335 

 WE.   212-828-1    

 INDEX.   606-021-00-7    

 

Uwaga: Górna wartość zakresu nie wliczana. 
Uwaga: Górna wartość zakresu nie wliczana. 
Pełne znaczenie zwrotów (R) i symboli zagroŜenia (H) ujęto w p. 16 karty. 

 

Pełne znaczenie zwrotów (R) i symboli zagroŜenia (H) ujęto w p. 16 karty. 
T+ = Bardzo Toksyczny(T+), T = Toksyczny(T), Xn = Szkodliwy(Xn), C = śracy(C), Xi = DraŜniący(Xi), O = Utleniający(O), E = Wybuchowy(E), F+ = 
Skrajnie Łatwopalny(F+), F = Wysoce Łatwopalny(F), N = Niebezpieczny dla Środowiska(N) 

 

 SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy. 
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy. 

 

Nie są wymagane. W kazdym razie, zaleca się przestrzegać przepisów higieny pracy. 

 

4.2. NajwaŜniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki naraŜenia. 

 

Nie są znane przypadki ujemnego skutkowania produktu na zdrowie. 

 

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

 

Brak. 

 

 

 SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku poŜaru. 
 

5.1. Środki gaśnicze. 

 

ZALECANE ŚRODKI GAŚNICZE 
Zwykłe środki gaśnicze: dwutlenek węgla, piana, proszki gaśnicze i mgła chłodziwa. 
NIE ZALECANE ŚRODKI GAŚNICZE 
śaden. 

 

5.2. Szczególne zagroŜenia związane z substancją lub mieszaniną. 

 

ZAGROśENIA ZWIĄZANE Z EKSPOZYCJĄ NA POśAR 
Unikać wdychania produktów rozkładu. 

 

5.3. Informacje dla straŜy poŜarnej. 
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WSKAZÓWKI OGÓLNE 
Pojemniki chłodzić strumieniami wody, aby zapobiec rozkładowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. WyposaŜenie 
ochrony przeciwpoŜarowej naleŜy stosować zawsze w komplecie. Zebrać mieszaninę gaśniczą nie odprowadzając do kanalizacji. Zanieczyszczoną wodę 
i pozostałości gaśnicze skierować do zniszczenia zgodnie z obowiązującymi normami. 
WYPOSAśENIE OCHRONNE 
Stosowna odzieŜ przeznaczona do akcji przeciwpoŜarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze spręŜonym powietrzem i otwartym obwodem (EN 137), 
odzieŜ ognioodporna (EN469), rękawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla straŜaków (HO A29 lub A30). 

 

 

 SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 
 

6.1. Indywidualne środki ostroŜności, wyposaŜenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. 

 

W przypadku par lub pyłu rozproszonych w powietrzu stosować ochronę dróg oddechowych. Niniejsze wskazówki odnoszą się do osób uczestniczących 
w obrocie substancją, jak równieŜ w przypadku sytuacji awaryjnej. 

 

6.2. Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska. 

 

Unikać przedostania się produktu do kanalizacji, do wód powierzchniowych i do wód gruntowych.  

 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skaŜenia i słuŜące do usuwania skaŜenia. 

 

Potraktować ziemią lub kruszywem. Zebrać większość materiału i usunąć pozostałości za pomocą strumieni wody. Likwidacja zanieczyszczonego 
materiału winna się odbywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 13. 

 

6.4. Odniesienia do innych sekcji. 

 

Ewentualne informacje odnośnie do ochrony indywidualnej i postępowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13. 

 

 

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

7.1. Środki ostroŜności dotyczące bezpiecznego postępowania. 

 

Przed manipulowowaniem produktu naleŜy zapoznać się ze wszelkimi wskazówkami zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki. Unikać uwolnienia 
produktu do środowiska. Podczas stosowania nie palić tytoniu, nie pić, nie jeść. 

 

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

 

Przechowywać produkt w odpowiednio oznaczonych pojemnikach. 
 Przechowywać pojemniki z dala od materiałów nie kompatybilnych, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji 10. 

 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe. 

 

Brak. 

 

 SEKCJA 8. Kontrola naraŜenia/środki ochrony indywidualnej. 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli. 

 

Odniesienia Normom: 

 

 Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 
grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyŜszych 
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dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. 

 OEL EU Zarządzenie 2009/161/EU; Zarządzenie 2006/15/WE; Zarządzenie 2004/37/WE; 
Zarządzenie 2000/39/WE. 

 TLV-ACGIH ACGIH 2012 

 

 N-METYLO-2-PIROLIDON 

 Wartość progową. 

 Rodzaj Państwo TWA/8h 
 

STEL/15min 
   

   
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

  
 NDS PL 40 

 
80 

   
 OEL EU 40 10 80 20 SKÓRA 

 

 

(C) = CEILING   ;   WDYCH = Frakcja Wdychana   ;   RESPIR = Frakcja Respirabilna   ;   TCHAW = Frakcja Tchawiczna. 

 

VND = zidentyfikowano zagroŜenie, ale nie ma dostępnego DNEL/PNEC   ;   NEA = nie przewiduje się naraŜenia   ;   NPI = nie zidentyfikowano 
zagroŜenia. 

 

8.2. Kontrola naraŜenia. 

 

ZałoŜywszy, Ŝe naleŜy do priorytetu stosowanie adekwatnych środków technicznych w stosunku do wyposaŜenia ochrony osobistej, zapewnić wydajną 
wentylację na stanowisku pracy stosując efektywną instalację odciągową lokalną. 
OCHRONA RĄK 
Stosować rękawice ochronne kategorii I (p. Dyrektywa 89/686/CEE i norma EN 374) tj. z lateksu, PCV lub równorzędne. Wybór materiału z którego 
wytwarzane są rękawice ochronne zaleŜny jest od: degradacji, czasu zuŜycia i przenikania. W przypadku preparatów rękawice ochronne muszą być 
przetestowane przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymałość nie jest przewidywalna. Czas zuŜycia rękawic zaleŜny jest od ekspozycji na preparaty. 
OCHRONA SKÓRY 
Stosować odzieŜ roboczą z długimi rękawami i obuwie ochronne dla celów profesjonalnych kategorii I (p . Dyrektywa 89/686/CEE i norma EN 344). Po 
zdjęciu odzieŜy ochronnej wymyć powierzchnię ciała wodą i mydłem. 
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH 
W przypadku przekroczenia jednej lub więcej substancji zawartych w preparacie wartości granicznych odnośnych (jeŜeli jest dostępny) do ekspozycji 
dziennej w środowisku pracy lub do danej frakcji ustalonej przez zarząd BHP przedsiębiorstwa, stosować maskę z filtrem typu A lub uniwersalną, dobór 
klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia w zaleŜności od dopuszczalnego stęŜenia uŜytkowego (p. norma EN 141). 
W przypadku nieobecności środków inŜynieryjnych zdatnych do ograniczenia ekspozycji pracownika naleŜy stosować środki ochrony dróg oddechowych, 
tj maski typu podanego wyŜej. W kaŜdym razie ochrona mask jest ograniczona. 
W przypadku, gdy wymieniona substancja jest bezwonna lub próg wyczuwalności węchowej tej samej jest powyŜej odnośnej granicy ekspozycji i w 
przypadku zagroŜenia, tj. gdy nieznany jest poziom ekspozycji lub stęŜenie tlenu w środowisku pracy jest poniŜej 17 % objętości, stosować sprzęt 
izolujący autonomiczny spręŜonego powietrza z otwartym obiegiem (p. norma EN 137) lub sprzęt izolujący z doprowadzeniem czystego powietrza z 
zewnątrz do stosowania z maską, półmaską lub ustnikiem (p. norma EN 138). 
OCHRONA OCZU 
Zaleca się stosowanie okularów ochronnych w szczelnej obudowie (p. norma EN 166). 

 

 SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne. 
 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. 

 

 Stan skupienia ciecz 
 Kolor Mlecznobia?y 
 Zapach Typowa ?ywica 
 Granica zapachowa. Niedostępne. 
 pH. 7,2 
 Punkt topnienia lub zamraŜania. Niedostępne. 
 Początkowa temperatura wrzenia. Niedostępne. 
 Zakres temperatur wrzenia. Niedostępne. 
 Temperatura zapłonu. > 61 °C. 
 Szybkosć odparowania Niedostępne. 
 Palność substancji stałych i gazów Niedostępne. 
 Dolna granica zapłonu. Niedostępne. 
 Górna granica zapłonu. Niedostępne. 
 Dolna granica eksplozji. Niedostępne. 
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 Górna granica eksplozji. Niedostępne. 
 Pręznosć pary. Niedostępne. 
 Gęstosć par Niedostępne. 
 Cięzar własćiwy. 0,990 - 1,000 
 Rozpuszczalnosć Ca?kowicie rozpuszcza si? w wodzie 
 Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Niedostępne. 
 Temperatura samozapłonu. Niedostępne. 
 Temperatura rozkładu. Niedostępne. 
 Lepkosć Niedostępne. 
 Właściwości wybuchowe Niedostępne. 
 Właściwości utleniające Niedostępne. 

 

9.2. Inne informacje. 

 

 VOC (Zarządzenie 1999/13/CE) : 0,50 %    -    4,98    g/litr. 
 VOC (lotny węgiel) : 0,30 %    -    3,01    g/litr. 

 

 SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność. 
 

10.1. Reaktywność. 

 

W zalecanych warunkach uŜytkowania nie istnieją szczególne zagroŜenia odnośnie do reakcji z innymi substancjami. 

 

N-METYLO-2-PIROLIDON: ulega rozkładowi w temperaturach powyŜej 300°C. Działanie powietrza powoduje wolne utlenianie wywołując 
wodoronadtlenki. Całkowicie mieszalny z wodą prowadzi do neutralnej lub lekko zasadowej reakcji. Nie trawi zwykłych materiałów, ale rozpuszcza róŜne 
rodzaje tworzyw sztucznych. 

 

10.2. Stabilność chemiczna. 

 

Produkt stabilny w zalecanych warunkach uŜytkowania i składowania. 

 

N-METYLO-2-PIROLIDON: stabilny do 315°C w nieczynnej atmosferze. 

 

10.3. MoŜliwość występowania niebezpiecznych reakcji. 

 

Nie przewiduje się niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach uŜytkowania i składowania. 

 

N-METYLO-2-PIROLIDON: wchodzi w niebezpieczną reakcję z silnymi utleniaczami i silnymi kwasami. 

 

10.4. Warunki, których naleŜy unikać. 

 

śadnych. Postępować jednak zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w stosunku do chemikalii. 

 

10.5. Materiały niezgodne. 

 

N-METYLO-2-PIROLIDON: Siarka i dwusiarczek węgla. Substancje utleniające, gumy, plastiki, glin i niektóre metale. . 

 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu. 

 

N-METYLO-2-PIROLIDON: tlenki azotu, tlenki węgla. 

 

 

 SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne. 
 

Nie są znane przypadki uszkodzenia zdrowia, spowodowane przez oddziaływanie produktu. Jednak zaleca się przestrzegania zasad higieny pracy przy 
wykonywaniu wszelkich czynnosci. U osób nadmiernie wrazliwych moze produkt wywołać lekkie skutki zdrowotne przy inhalacji i/lub absorpcji skórnej 
i/lub przy spozyciu i/lub kontakcie z oczami. 
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11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych. 

 

N-METYLO-2-PIROLIDON: brak danych stwierdzających przypadki zatrucia ostrego czy chronicznego, jak równiez uczuleń. Powtarzana aplikacja skórna 
u wolontariuszy wykazała słabe, przejsciowe zarumienienie. Substancja działa potęgująco na wchłanianie licznych innych substancji. Zaleca się granica 
ekspozycji 400mg/m3 (Fiche toxicologique,1987). Przy doswiadczeniach, przy których sprawdzano działanie substancji drogą pokarmową i oddechową, 
nie stwierdzono skutków teratogennych w dawkach nie embriotoksycznych. Test Amesa nie wykazał działania mutagennego. 

 

 

 

N-METYLO-2-PIROLIDON 
LD50 (Oral).   3914 mg/kg Rat 
LD50 (Dermal).   7000 mg/kg Rat 
LC50 (Inhalation).   > 5,1 mg/l/4h Rat 

 

 SEKCJA 12. Informacje ekologiczne. 
 

Przy stosowaniu preparatu przestrzegać zasad dobrej praktyki przemysłowej, unikając zrzutów do srodowiska. W wypadku przedostania się produktu do 
cieków wodnych lub do kanalizacji, albo w wypadku zanieczyszczenia gleby lub wegetacji, zawiadomić odpowiednie władze. 

 

12.1. Toksyczność. 
Brak. 

 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu. 

 

Brak. 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji. 

 

Brak. 

 

12.4. Mobilność w glebie. 

 

Brak. 

 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB. 

 

Na podstawie dostępnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB powyŜej 0,1%. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania. 

 

Brak. 

 

 

 SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami. 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. 

 

W miarę moŜliwości, przekazać do utylizacji. Pozostałości produktu naleŜą do odpadów specjalnych nie klasyfikowanych jako niebezpieczne. 
Usuwanie odpadów naleŜy przekazać firmie posiadającej stosowne zezwolwenia na gospodarkę odpadami, w rozumieniu narodowych i ewentualnie 
miejscowych przepisów. 
ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA  
Zanieczyszczone opakowania naleŜy przekazać do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepisów w sprawie gospodarki odpadami. 
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 SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu. 
 

Produkt nie jest niebezpieczny w mysl rozporządzeń obowiązujących w dziedzinie transportu towarów niebezpiecznych: drogowego (A.D.R.), morskiego 
(IMDG Code) i lotniczego (IATA). 

 

 SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 
 

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

 

Restrykcje odnośne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Załącznikiem XVII Rozporządzenia (CE) 1907/2006. 

 

Ŝadna. 

 

Substancje na Candidate List (Art. 59 REACH). 

 

N-METYLO-2-PIROLIDON 

 

Substancje podlegające autoryzacji (Załącznik XIV REACH). 

 

Ŝadna. 

 

Substancje podlegające powiadomieniu o wywozie Roz. (WE) 689/2008: 

 

Ŝadna. 

 

Substancje podlegające Konwencji Rotterdamskiej: 

 

Ŝadna. 

 

Substancje podlegające Konwencji Sztokholmskiej: 

 

Ŝadna. 

 

Kontrole Lekarskie. 

 

Brak. 

 

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. 

 

Nie sporządzono oceny bezpieczeństwa chemicznego odnośnie do mieszaniny i w niej zawartych substancji. 

 

 SEKCJA 16. Inne informacje. 
 

Tekst wskazówek zagroŜenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty: 

 
 Repr. 1B Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorii 1B  
 Eye Irrit. 2 Działanie draŜniące na oczy, kategorii 2  
 Skin Irrit. 2 DraŜniące na skórę, kategorii 2  
 STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - naraŜenie jednor, kategorii 3  
 H360D MoŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.  
 H319 Działa draŜniąco na oczy.  
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 H315 Działa draŜniąco na skórę.  
 H335 MoŜe powodować podraŜnienie dróg oddechowych.  

    

 Tekst zdań oznakowania ryzyka (R), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:  

    
 R36/37/38 DZIAŁA DRAśNIĄCO NA OCZY, DROGI ODDECHOWE I SKÓRĘ.  
 R38 DZIAŁA DRAśNIĄCO NA SKÓRĘ.  
 R61 MOśE DZIAŁAĆ SZKODLIWIE NA DZIECKO W ŁONIE MATKI.  

 

LEGENDA: 
- ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych 
- CAS NUMBER: Numer Chemical Abstract Service 
- CE50: StęŜenie efektywne dla 50% populacji badawczej 
- CE NUMBER: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejących Substancji) 
- CLP: Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 
- DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian 
- EmS: Emergency Schedule 
- GHS: Globalny Zharmonizowany System 
- IATA DGR: Przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym 
- IC50: StęŜenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej 
- IMDG: Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 
- IMO: Międzynarodowa Organizacja Morska 
- INDEX NUMBER: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP 
- LC50: StęŜenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej 
- LD50: Dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej 
- OEL: Dopuszczalna wartość naraŜenia zawodowego 
- PBT: substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna według REACH 
- PEC: Przewidywane stęŜenie w środowisku 
- PEL: Przewidywany poziom naraŜenia 
- PNEC: Przewidywane stęŜenie niepowodujące zmian w środowisku 
- REACH: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
- RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
- TLV: Wartość progową 
- TWA STEL: Granica krótkotrwałego ryzyka zawodowego 
- TWA: Granica waŜona średnia ekspozycji 
- VOC: Związek organiczny lotny 
- vPvB: Bardzo trwały i wykazujący bardzo duŜą zdolność do bioakumulacji według REACH . 

 

 

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA: 
1. Zarządzenie 1999/45/WE i późniejsze zmiany 
2. Zarządzenie 67/548/WGE i późniejsze zmiany i dostosowania 
3. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH) 
4. Rozporządzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP) 
5. Rozporządzenie (WE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp.CLP) 
6. Rozporządzenie (WE) 453/2010 Parlamentu Europejskiego 
7. Rozporządzenie (WE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (II Atp.CLP) 
8. The Merck Index. Ed. 10 
9. Handling Chemical Safety 
10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
11. INRS - Fiche Toxicologique 
12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
13. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
14. Strona Web Agencja ECHA 
Uwaga dla uzytkownika: 
Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są o wiedzę, którą dysponujemy na dzień opracowania ostatniej wersji karty. 
Uzytkownik powinien sprawdzić, czy podane informacje są prawidłowe i wyczerpujące w stosunku do specyficznego zastosowania produktu. 
Niniejszego dokumentu nie wolno utozsamić z gwarancją dowolnej specyficznej własciwosci produktu. 
Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowiązek dostosować się na własną 
odpowiedzialnosć do prawa i zarządzeń obowiązujących w sprawie higieny i bezpieczeństwa. Producent nie bierze na siebie zadnej odpowiedzialnosci 
za niewłasciwe zastosowanie produktu. 
Zapewnić odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktów chemicznych. 
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Zmiany w porównaniu z poprzednią rewizją: 
Zostały wprowadzone zmiany w następujących rozdziałach: 
02 / 03 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16. 


