ARDEX S 2-K PU
Komponente B
Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 2018-11Data weryfikacji:
05

Zastępuje:

Wersja: 1.0

www.ardex.de

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

Identyfikator produktu

Postać produktu

: Mieszanina

Nazwa produktu

: ARDEX S 2-K PU Komponente B

Kod produktu

: 32433, 32434

1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1.

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria głównego zastosowania

: Materiały budowlane

Szczegóły dot. zastosowań
przemysłowych/profesjonalnych

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów

Zastosowanie substancji/mieszaniny

: Impregnowanie

1.2.2.

Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji
1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca
ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, Jarzębinowa 6
55-200 Oława - Polska
T +48 71 716 45 60 - F +48 71 716 45 61
piotr.wiorkiewicz@ardex.pl - www.ardex.pl
1.4.

Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego

: Tel. +48 71 716 45 60 (8.00 – 16.00) / Fax. +48 71 716 45 61 (8.00 – 16.00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Toksyczność ostra (po narażeniu
inhalacyjnym: para), kategoria
zagrożenia 4
Działanie żrące/drażniące na skórę,
kategoria 2
Poważne uszkodzenie oczu/działanie
drażniące na oczy, kategoria 2
Działanie uczulające na drogi
oddechowe, kategoria 1
Działanie uczulające na skórę,
kategoria 1
Rakotwórczość, kategoria 2

H332

Działanie toksycznie na narządy
docelowe – narażenie jednorazowe,
kategoria 3, działanie drażniące na
drogi oddechowe
Działanie toksyczne na narządy
docelowe – narażenie powtarzane,
kategoria 2

H335

H315
H319
H334
H317
H351

H373

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16
Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Brak dodatkowych informacji
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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

: polymethylene polyphenyl isocyanate

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

: H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie
wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzane.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

: P102 - Chronić przed dziećmi.
P260 - Nie wdychać pyłu, dymu, gazu, mgły, rozpylonej cieczy, par.
P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego
oddychania.
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.
P342 - W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: zasięgnąć porady
lekarskiej

Zwroty EUH

: EUH204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dodatkowe zwroty

: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi/
narodowymi/międzynarodowymi/miejscowymi.

2.3.

Inne zagrożenia

Brak dodatkowych informacji

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]

polymethylene polyphenyl isocyanate

(Numer CAS) 9016-87-9
(Numer indeksowy) 618-498-9

25 - 100

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1.

Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - środki ogólnie

: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zapewnić nadzór lekarski.

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu

: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli objawy się utrzymują, wezwać
lekarza. W przypadku utraty przytomności ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą

: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody i mydła.

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. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: Wypłukać usta. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Podawać duże ilości wody do
picia.
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4.2.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji

: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie
wdychania.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze
skórą

: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z
oczami

: Ostre podrażnienie oczu.

Symptomy/skutki w przypadku połknięcia

: Działa drażniąco na drogi oddechowe i błony śluzowe.

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

: Stosować odpowiednie środki do zwalczania pożaru w sąsiedztwie. Ditlenek węgla (CO2).
Piana. proszku gaśniczego.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

: obfity strumień wody.

5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku
pożaru
5.3.

: Ditlenek węgla. Tlenek węgla. Tlenki azotu. Opary toksyczne. Cyjanowodór.

Informacje dla straży pożarnej

Instrukcje gaśnicze

: Nie odprowadzać wody służącej do gaszenia do środowiska.

Ochrona podczas gaszenia pożaru

: Samodzielny, izolujący aparat ochronny do oddychania.

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

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki zaradcze
6.1.1.

: Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami.

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Wyposażenie ochronne

: Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować.

Procedury awaryjne

: Nie wdychać gazów/oparów/dymów/aerozoli. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

6.1.2.

Dla osób udzielających pomocy

Wyposażenie ochronne

: Stosować samodzielny aparat oddechowy.

Procedury awaryjne

: Nie dopuścić do jakiegokolwiek przedostania się do kanalizacji ściekowych lub cieków
wodnych.

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do jakiegokolwiek przedostania się do kanalizacji ściekowych lub cieków wodnych.
6.3.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia

: Zebrać wyciek.

Metody usuwania skażenia

: Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału wchłaniającego. Zebrać produkt mechanicznie. After
approx. 1 hour pick up in waste container, do not close (CO2 development!). Keep moist and
leave in a secure place outdoors for several days.

Inne informacje

: Umieścić pozostałości w beczce celem usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz
sekcja 13).

6.4.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7. Patrz sekcja 8. Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

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

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Dodatkowe zagrożenia podczas obróbki

: Patrz sekcja 8.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania

: Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Zalecenia dotyczące higieny

: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Wyprać
zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Środki techniczne

: Zapewnić wyciąg lub ogólną wentylację pomieszczenia.

Warunki przechowywania

: Poza użyciem, przechowywane pojemniki powinny zostać zamknięte. Przechowywać w
oryginalnym opakowaniu.

Produkty niezgodne

: Czynnik utleniający. Silne zasady. Silne kwasy.

Informacja na temat składowania mieszanego

: Przechowywać z dala od produktów spożywczych i napojów, w tym również żywności dla
zwierząt. Przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od kwasów.

Miejsce przechowywania

: Chronić przed mrozem. Przechowywać w chłodnym i bardzo dobrze wentylowanym miejscu.
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7.3.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1.

Parametry dotyczące kontroli

Nie zawiera substancji o najwyższym dopuszczalnym stężeniu na stanowisku pracy

8.2.

Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli:
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.
Osobiste wyposażenie ochronne:
Przy normalnym użytkowaniu nie jest wymagany sprzęt ochrony. W przypadku niebezpieczeństwa rozlania: zakładać okulary ochronne. Rękawice.
Ochrona rąk:
rodzaj

Materiał

Czas przebicia

Grubość (mm)

Przenikanie

Norma

Rękawice
jednorazowego
użytku

Kauczuk nitrylowy
(NBR)

1 (> 10 minuty)

0,1

Rękawice
wielokrotnego użytku

Kauczuk nitrylowy
(NBR), Kauczuk
butylowy

6 (> 480 minuty)

0,5

Rękawice
wielokrotnego użytku

Kauczuk
chloroprenowy (CR)

>= 0,5 mm

Skontaktować się z
dostawcą/producente
m

Rękawice
wielokrotnego użytku

Kauczuk butylowy

>= 0,5 mm

Skontaktować się z
dostawcą/producente
m

Rękawice
wielokrotnego użytku

Fluorkautschuk
(FKM)

>= 0,4 mm

Skontaktować się z
dostawcą/producente
m

Rękawice
wielokrotnego użytku

Polichlorek winylu
(PCW)

>= 0,5 mm

Skontaktować się z
dostawcą/producente
m

EN ISO 374

Ochrona oczu:
rodzaj

Zastosowanie

Właściwości

Okulary ochronne

Okulary ochronne zalecane przy
przelewaniu, Stosować okulary
ochronne, które chronią przed
odpryskami

z zabezpieczeniami po bokach,
Tworzywo sztuczne

Norma

Ochrona skóry i ciała:
rodzaj

Norma

obuwie ochronne, Zapewnić ochronę skóry przystosowaną do
warunków użytkowania, Odzież ochronna z długimi rękawami
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy. Celem uniknięcia wdychania dymów/oparów, wymagane jest
noszenie aparatu oddechowego podczas rozpylania
Urządzenie

Rodzaj filtru

Warunek

Filtry chroniące przed gazami

A1

Ochrona przed oparami

Norma

Inne informacje:
Przechowywać z dala od produktów spożywczych i napojów, w tym również żywności dla zwierząt. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć ręce
przed przerwami i po pracy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
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SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

: Ciecz

Wygląd

: Ciecz.

Barwa

: ciemnobrunatna.

Zapach

: Charakterystyczny.

Próg zapachu

: nie określono

pH

: nie określono

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

: 5 °C

Temperatura krzepnięcia

: 5 °C

Temperatura wrzenia

: nie określono

Temperatura zapłonu

: 212 °C

Temperatura samozapłonu

: > 400 °C

Temperatura rozkładu

: 260 °C

Palność (ciała stałego, gazu)

: W tym przypadku nie dotyczy
Niesamozapalne

Prężność par

: > 0,0001 hPa (20°C)

Gęstość względna pary w temp. 20 °C

: nie określono

Gęstość względna

: Brak danych

Gęstość względna nasyconej mieszaniny
para/powietrze

: nie określono

Gęstość

: 1,22 g/cm³

Rozpuszczalność

: Mało mieszalny.

Log Pow

: Brak danych

Lepkość, kinematyczna

: nie określono

Lepkość, dynamiczna

: nie określono

Właściwości wybuchowe

: Brak danych

Właściwości utleniające

: Brak danych

Granica wybuchowości

: nie określono
nie określono

9.2.

Inne informacje

Zawartość LZO

: 0 g/l

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1.

Reaktywność

Brak dodatkowych informacji.
10.2.

Stabilność chemiczna

Może dojść do polimeryzacji.
10.3.

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Przy wysokiej temperaturze może uwolnić niebezpieczne gazy. Ditlenek węgla (CO2).
10.4.

Warunki, których należy unikać

Wysokie temperatury. > 30°C. Para wodna.
10.5.

Materiały niezgodne

Reakcja egzotermiczna. Aminy. alkohole. CO2-development. Ryzyko pęknięcia.
10.6.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Ditlenek węgla. Może dojść do polimeryzacji.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra
ATE CLP (pary)

: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
19,556 mg/l/4h

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9)
LD50 doustnie, szczur
> 10000 mg/kg (Szczur; Literatura)
LD50 skóra, królik
> 5000 mg/kg (Królikom; Literatura)
Działanie żrące/drażniące na skórę

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

: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie
wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

: Nie sklasyfikowany

Działanie rakotwórcze

: Podejrzewa się, że powoduje raka.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

: Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe

: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane

: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

: Nie sklasyfikowany

Potencjalne szkodliwe oddziaływanie na
zdrowie człowieka i możliwe objawy

: Może działać szkodliwie w następstwie wdychania.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1.

Toksyczność

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9)
LC50 inne organizmy wodne 1
> 1000 mg/l (96 h)
12.2.

Trwałość i zdolność do rozkładu

ARDEX S 2-K PU Komponente B
Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dodatkowych informacji.

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9)
Trwałość i zdolność do rozkładu
Niezbyt łatwo biodegradowalny w wodzie. Hydroliza w wodzie. Brak danych (badawczych)
dotyczących mobilności substancji.
12.3.

Zdolność do bioakumulacji

ARDEX S 2-K PU Komponente B
Zdolność do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji.

polymethylene polyphenyl isocyanate (9016-87-9)
BCF dla ryby 1
1 (BCF)
Zdolność do bioakumulacji
Nie ulega bioakumulacji.
12.4.

Mobilność w glebie

ARDEX S 2-K PU Komponente B
Ekologia - gleba
12.5.

Brak dostępnej informacji.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji
12.6.

Inne szkodliwe skutki działania

Inne szkodliwe skutki działania

: Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów

Przepisy lokalne (odpady)

: Nie usuwać z odpadami gospodarstwa domowego. Unikać odprowadzania do kanałów
ściekowych. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi/
narodowymi/międzynarodowymi/miejscowymi.

Zalecenia dotyczące usuwania
produktu/opakowania

: Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Ekologia - odpady

: Unikać uwolnienia do środowiska.

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

ADR

IMDG

14.1.
Numer UN (numer ONZ)
Nieuregulowany
Nieuregulowany

IATA

ADN

RID

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.2.
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nieuregulowany
Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

2019-10-09
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ADR

IMDG

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.4.
Grupa pakowania
Nieuregulowany
Nieuregulowany

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

14.5.
Zagrożenia dla środowiska
Nieuregulowany
Nieuregulowany

IATA

ADN

RID

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Brak dodatkowych informacji
14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

- Transport drogowy
Nieuregulowany
- transport morski
Nieuregulowany
- Transport lotniczy
Nieuregulowany
- Transport śródlądowy
Nieuregulowany
- 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

Zgodnie z aneksem XVII rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) stosuje się następujące ograniczenia:
3. Substancje lub mieszaniny ciekłe, które są uznawane za
polymethylene polyphenyl isocyanate
niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE lub które spełniają
kryteria którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożenia
określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH
Zawartość LZO
15.1.2.

: 0 g/l

Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji
15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tego preparatu przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour)
Carc. 2
Eye Irrit. 2
Resp. Sens. 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT RE 2
STOT SE 3
H315
H317
H319
2019-10-09

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 4
Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym: para), kategoria zagrożenia 4
Rakotwórczość, kategoria 2
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2
Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1
Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2
Działanie uczulające na skórę, kategoria 1
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 2
Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie drażniące na
drogi oddechowe
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na oczy.
PL (polski)
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H332
H334
H335
H351
H373
EUH204

Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego
nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.

2019-10-09
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