data dokumentu: 05/08/2013

Produkto 5500B

KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z regulacja EC
No. 453/2010
1. Identyfikacja substancji / preparatu i firmy / przedsiebiorstwa
1.1

1.2

1.3

Identyfikator produktu

5500B

Nazwa wyrobu:

Stonflex CR9 B

Przejrzano dnia:

05/08/2013

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Skladnik podstawowy powloki
dwuskladnikowej –
zastosowanie przemyslowe

Zastepuje:

07/05/2013

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Importer:

StonCor Europe
9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Producent:

Stonhard, Division of StonCor Group, Inc.
1000 East Park Avenue
Maple Shade, NJ 08052
+1 856 7797500 (US)
Informacja prawna / techniczna:
+32 67493710 Nivelles, Belgium
+39 02253751 Cologno Monzese, Italy

1.4

Karta Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej
sporzadzona przez:

Darnell, Benjamin - ehs@stoncor.com

Numer telefonu alarmowego:

CHEMTREC +1 703 5273887 (poza US)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych preparatów chemicznych – 1999/45/EC
Wysoce latwopalny, Drazniacy

2.2

Elementy oznakowania
Symbol(e) produktu

Substancje chemiczne wymienione na etykiecie
Brak Nazwane Chemicals istnieje w tym produkcie
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Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego
stosowania
S16

Nie przechowywac w poblizu zródel ognia - nie palic tytoniu.

S24/25

Unikac zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26

W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyc natychmiast duza iloscia wody, zwrócic sie o pomoc
lekarska.

S33

Zastosowac srodki ostroznosci - uwaga na wyladowania elektrostatyczne.

S51

Stosowac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S9

Przechowywac pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

2.3

R11

Produkt wysoce latwopalny

R36

Dziala drazniaco na oczy

R66

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skóry

R67

Pary moga wywolywac uczucie sennosci i zawroty glowy

Inne zagrozenia
nie dotyczy
Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
brak informacji

3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.2

Mieszaniny

Skladniki niebezpieczne
Nr CAS
25190-89-0
67-64-1
110-43-0
13463-67-7
1333-86-4
7727-43-7

Nr CAS

Nr WE
(EINEC)
607-638-4
200-662-2
203-767-1
236-675-5
215-609-9
231-784-4

Nazwa Zgodnie z EEC

Nr rej REACH

Symbole CLP

Okreslenia zagrozen CLP

Wspólczynniki M

GHS02-GHS07
GHS02-GHS07
GHS07-GHS08
GHS08

H225-319-336
H226-302-332
H335-372-413
H351

0
0
0
0
0
0

vinylidene fluoride-hexafluoro
aceton
heptan-2-on
titanium dioxide
pyly sadzy technicznej
barium sulfate

25190-89-0
67-64-1
110-43-0
13463-67-7
1333-86-4
7727-43-7

Informacje dodatkowe:

%
25-50
25-50
10-25
2.5-10
2.5-10
0.1-1.0

Symbol(e)
produktu

Zwroty okreslajace warunki
bezpiecznego stosowania

F, Xi
Xn

R11-36-66-67
R10-20/22

Pelny tekst zwrotów R i okreslen zagrozen CLP podanych powyzej (jesli podano) znajduje sie w sekcji
16

4. PIERWSZA POMOC
4.1

Opis srodków pierwszej pomocy
Wdychanie: Przeniesc na swieze powietrze. Zachowac droznosc dróg oddechowych.
Skóra: Jesli utrzymuja sie podraznienia skóry, wezwac lekarza. Zmyc natychmiast duza iloscia wody z mydlem po zdjeciu
zanieczyszczonej odziezy i obuwia.
Oczy: Natychmiast plukac duza iloscia wody, takze pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunac szkla (szklo)
kontaktowe.
Polkniecie: Delikatnie wytrzec lub wyplukac usta woda. NIE prowokowac wymiotów. Nieprzytomnej osobie nigdy nie
podawac nic doustnie.
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Najwazniejsze ostre i opóznione objawy oraz skutki narazenia
Produkt latwopalny. Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe. Dziala drazniaco na oczy. Dziala szkodliwie w kontakcie ze
skóra i po polknieciu.

4.3

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych informacji dotyczacych badan klinicznych i monitoringu medycznego. Dostepne szczególowe informacje
toksykologiczne dotyczace substancji mozna znalezc w sekcji 11.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1

Odpowiednie srodki gasnicze:
dwutlenek wegla, pralnia chemiczna, Piana
NIE uzywac ze wzgledów bezpieczenstwa: Alkohol, roztwory alkoholowe, wszystkie inne nosniki nie wymienione powyzej.

5.2

Szczególne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Niebezpieczne produkty spalania: brak informacji

5.3

Informacje dla strazy pozarnej
Specjalny gasniczy sprzet ochronny: Cofniecie plomienia mozliwe na znacznych odleglosciach. W razie pozaru, zalozyc
aparat oddechowy z zamknietym obiegiem powietrza. Mgla wodnaSuchy proszekPianaDwutlenek wegla (CO2)Silny strumien
wody

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewnic wystarczajaca wentylacje. Uzyc srodków ochrony osobistej. Usunac wszystkie zródla zaplonu.

6.2

Srodki ostroznosci w odniesieniu do srodowiska

6.3

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do usuwania skazenia

Nie dopuscic aby material skazil wody gruntowe. Nie dopuscic do przedostania sie produktu do kanalizacji.

Zapobiegac dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli to bezpieczne. Ograniczyc wyciek, zebrac z niepalnym materialem
absorbujacym, (np. piaskiem, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulitem) i przeniesc do pojemnka celem usuniecia zgodnie z
lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13).
6.4

Odniesienia do innych sekcji
Dalsze instrukcje: Nalezy zapoznac sie z wymogami UE lub krajowymi dotyczacymi usuwania tego materialu.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE
7.1

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
postepowanie z preparatem: Przedsiewziac niezbedne dzialania przeciwko elektrycznosci statycznej (co mogloby
spowodowac zaplon oparów organicznych). Zapewnic srodki dla unikniecia gromadzenia sie ladunku elektrostatycznego.
Pary moga tworzyc z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zapewnic wentylacje wywiewna przy podlodze. Stosowac srodki
ochrony osobistej. Otwierac ostroznie beczki w których zawartosc moze byc pod cisnieniem. Uzywaj tylko w miejscach
dobrze wentylowanych. Przechowywac produkt i pusty pojemnik z dala od ciepla i zródel zaplonu. Uzywac tylko
wyposazenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Miec przygotowane srodki gasnicze przed otwarciem beczki. Nie uzywac
narzedzi iskrzacych.
Srodki ochrony i higieny: Przechowywac ubranie robocze oddzielnie. Przechowywac z dala od zywnosci, napojów i
produktów zywnosciowych dla zwierzat. W czasie pracy nie jesc, nie pic i nie palic. Stosowac zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy dla srodków stosowanych w diagnostyce.

7.2

Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

7.3

Warunki, których nalezy unikac: Bezposrdnie zródla ciepla. Dlugotrwale naswietlania swiatlem slonecznym.
Warunki przechowywania: Przechowywac w oryginalnym opakowaniu. Przechowywac w miejscach z podloga odporna na
rozpuszczalniki. Przechowywac w suchym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od zródel ciepla, zaplonu i bezposredniego
dzialania promieni slonecznych.
Szczególne zastosowanie(-a) koncowe
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Skladniki szkodliwe dla zdrowia w srodowisku pracy
(PO)
Brak konkretnej porady dotyczacej ostatecznego zastosowania.
Nazwa
% dopuszczaln ppm STEL STEL mg/m3 dopuszczalne Uwaga OEL
e stezenie
dlugotermino
we ppm

stezenie
dlugoterminow
e mg/m3

vinylidene fluoride-hexafluoro

25-50

aceton

25-50

1800

600

heptan-2-on

10-25

475

238

titanium dioxide

2.5-10

30

10

pyly sadzy technicznej

2.5-10

4

< 1.0

0.5

barium sulfate

SKIN

Dodatkowe zalecenia: Zapoznac sie z ustawowymi limitami narazenia w miejscu pracy obowiazujacymi w kazdym kraju. Niektóre
skladniki mogly nie zostac sklasyfikowane na poziomie UE w przepisach dotyczacych substancji niebezpiecznych oraz
preparatów.
8.2

Kontrola narazenia
Ochrona osobista
Ochrona dróg oddechowych: Respirator z filtrem przeciw parom organicznym
Ochrona oczu: Zapewnic oczomyjki i prysznice w poblizu miejsca pracy. Butelka z czysta woda do przemywania
oczuOkulary ochronneGogle ochronne
Ochrona rak: Rekawice odporne na rozpuszczalnikiUwzglednic informacje podana przez producenta i dotyczaca czasów
przepuszczania i przebicia, i specyficzne warunki w miejscu pracy (obciazenie mechaniczne, czas trwania kontaktu).
Postepowac zgodnie z zasadami ochrony skóry. Zdjac i uprac skazona odziez przed ponownym uzyciem. Ubranie ochronne
nasycone substancja opózniajaca palenie i antystatyczna
inne wyposazenie ochronne: brak informacji

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1

Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i
Postac:
chemicznych
Szara Zywica
Stan fizyczny

ciecz

Zapach

Rozpuszczalnika

progowa wyczuwalnosc zapachu

NIEOKRESLONY

pH

NIEOKRESLONY

Temperatura topnienia / krzepniecia

NIEOKRESLONY

Temperatura wrzenia / zakres (° C)

NIEOKRESLONY

Temperatura zaplonu, C

16

Szybkosc parowania

NIEOKRESLONY

Palnosc (ciala stalego, gazu)

NIEOKRESLONY

Górna / dolna granica palnosci lub
ograniczenia

NIEOKRESLONY - NIEOKRESLONY

Cisnienie pary, mmHg:

NIEOKRESLONY

Gestosc oparów

NIEOKRESLONY

gestosc wzgledna

NIEOKRESLONY

Rozpuszczalnosc w / mieszalnosc z woda

Pomijalny

Wspólczynnik podzialu: n-octano/water

NIEOKRESLONY

Temperatura samozaplonu

NIEOKRESLONY

temperatura rozkladu

NIEOKRESLONY
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lepkosc:

52,000 cps

wlasciwosci wybuchowe

NIEOKRESLONY

wlasciwosci utleniajace

NIEOKRESLONY

Inne informacje
Zawartosc lotnych zwiazków
organicznych g/l:

249

Zawartosc lotnych zwiazków organicznych (w gramach na litr produktu powlekajacego) przy zastosowaniu zgodnie z norma
ASTM D2369 Metoda E (mieszanka skladnika A i skladnika B)
Ciezar wlasciwy (g/cm3)

1.307

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosc
W przypadku standardowego przechowywania i uzytkowania nie wystepuje zadne znane zagrozenie zwiazane z
reaktywnoscia. W czasie ogrzewania lub spalania moze dojsc do wybuchowej reakcji.
10.2 Stabilnosc chemiczna
Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
10.3 Mozliwosc wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie wystepuje niebezpieczna polimeryzacja.
10.4 Warunki, których nalezy unikac
Bezposrdnie zródla ciepla. Dlugotrwale naswietlania swiatlem slonecznym.
10.5 Materialy niezgodne
Nie przechowywac razem z produktami utleniajacymi i samozapalnymi.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
brak informacji
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1

Informacje dotyczace skutków toksykologicznych
Toksycznosc ostra:
Toksycznosc doustna LD50:
Wdychanie LC50:
Dzialanie drazniace:

Brak dostepnej informacji.

Dzialanie zrace:

Brak dostepnej informacji.

Dzialanie uczulajace:

Brak dostepnej informacji.

Narazenie toksykologiczne
powtarzane:

Brak dostepnej informacji.

Rakotwórczosc:

Brak dostepnej informacji.

Dzialanie mutagenne:

Brak dostepnej informacji.

Dzialanie toksyczne na
rozrodczosc:

Brak dostepnej informacji.

Jezeli w sekcji Toksycznosc ostra nie podano zadnych informacji - znaczy to, ze nie przeprowadzono testów
toksycznosci ostrej dla tego produktu. Dane o poszczególnych komponentach wymienione sa ponizej:
Nr CAS
67-64-1
110-43-0
13463-67-7
1333-86-4

Nazwa Zgodnie z EEC

Toksycznosc doustna
LD50

Toksycznosc skórna
LD50

aceton
heptan-2-on
titanium dioxide
pyly sadzy technicznej

5800 mg/kg (rat)

7426 mg/kg (guinea pig) 5000 ppm / 1 hr, rat, inh

1670 mg/kg rat oral
10000 mg/m3, oral (rat)
>15400 mg/kg oral, rat

Informacje dodatkowe:
brak informacji

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1

Toksycznosc:
EC50 48hr (Daphnia):
IC50 72hr (Algae):

brak informacji
brak informacji

LC50 96hr (fish):

brak informacji

12.2

Trwalosc i zdolnosc do rozkladu:

brak informacji

12.3

Zdolnosc do bioakumulacji:

brak informacji

12.4

Mobilnosc w glebie:

brak informacji

12.5

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i
vPvB:

brak informacji
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Inne szkodliwe skutki dzialania:

Nr CAS

brak informacji

EC50 48hr

Nazwa Zgodnie z EEC

IC50 72hr

25190-89-0

vinylidene fluoride-hexafluoro

brak informacji

brak informacji

67-64-1

aceton

12600 -12700 mg/I

brak informacji

110-43-0

heptan-2-on

brak informacji

brak informacji

13463-67-7

titanium dioxide

brak informacji

brak informacji

1333-86-4

pyly sadzy technicznej

brak informacji

brak informacji

7727-43-7

barium sulfate

brak informacji

brak informacji

LC50 96hr

5540 mg/l

13. Postepowanie z odpadami
13.1

Metody unieszkodliwiania odpadów: Nie spalac i nie ciac palnikiem pustych beczek. Usunac niebezpieczne odpady zgodnie
z przemisami miejscowymi i krajowymi. Opróznione opakowania powinny byc przekazane na zatwierdzone skladowisko
odpadów do recyklingu lub usuniecia. Produkt nie powinien przedostawac sie do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.

EUROPE JSKI KOD
ODPADOW:

080111

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
14.1

UN-No.

UN1866

14.2

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ROZTWÓR ZYWICY

Nazwa techniczna

ND

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

3

14.3

Dodatkowe zagrozenia transportowe
14.4

Grupa Opakowan

14.5

Zagrozenia dla srodowiska

14.6

Szczególne srodki ostroznosci dla
uzytkowników

14.7

II
nie dotyczy

EmS-No.:

F-E, S-E

Transport luzem zgodnie z
zalacznikiem II do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC

nie dotyczy

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:
przepisy krajowe:
Dania Numer rejestracyjny produktu:
Dunski Kod MAL:
Produkt Szwecja Numer rejestracyjny:
Produkt Norwegia Numer rejestracyjny:
Klasa WGK:

15.2

Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
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Dostawca nie przeprowadzil oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

16. INNE INFORMACJE
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (EC) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (CLP)
Symbol(e) produktu

Haslo ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
Okreslenia zagrozen CLP
toksycznosc ostra, inhalacyjnie, kategoria 4
rakotwórczosc, kategoria 2
dzialanie drazniace na oczy, kategoria 2
ciecz latwopalna, kategoria 2
Toksyczne na narzady docelowe, powtarzane
narazenie, Kategoria 2
STOT, narazenie jednorazowe, kategoria 3,
NE

H332
H351
H319
H225
H373
H336

Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Dziala drazniaco na oczy.
Wysoce latwopalna ciecz i pary.
Moze powodowac uszkodzenie narzadów poprzez dlugotrwale
lub narazenie powtarzane.
Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

okreslenia srodków ostroznosci CLP
P210
P235
P260
P281
P304+340

P305
P308
P313
P314
P338
P351
P403+233

Przechowywac z dala od zródel ciepla/iskrzenia/otwartego ognia/
goracych powierzchni. Palenie wzbronione.
Przechowywac w chlodnym miejscu.
Nie wdychac pylu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy.
Stosowac wymagane srodki ochrony indywidualnej.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzic lub wyniesc poszkodowanego na swieze powietrze
i zapewnic warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej
swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
W PRZYPADKU narazenia lub stycznosci:
Zasiegnac porady/zglosic sie pod opieke lekarza.
W przypadku zlego samopoczucia zasiegnac porady/zglosic sie
pod opieke lekarza.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je latwo usunac.
Nadal plukac.
Ostroznie plukac woda przez kilka minut.
Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac
pojemnik szczelnie zamkniety.

Pelny tekst zwrotów R z sekcji 3:
R10
R11
R20/22
R36
R66

Produkt latwopalny
Produkt wysoce latwopalny
Dziala szkodliwie przez drogi oddechowe i po polknieciu
Dziala drazniaco na oczy
Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skóry

Strona 8 / 10

data dokumentu: 05/08/2013
R67

Produkto 5500B

Pary moga wywolywac uczucie sennosci i zawroty glowy

Pelny tekst okreslen zagrozen CLP z sekcji 3:
H225
H226
H302
H319
H332
H335
H336
H351
H372
H413

Wysoce latwopalna ciecz i pary.
Latwopalna ciecz i pary.
Dziala szkodliwie po polknieciu.
Dziala drazniaco na oczy.
Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Moze powodowac podraznienie dróg oddechowych.
Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Powoduje uszkodzenie narzadów poprzez dlugotrwale lub powtarzane narazenie.
Moze powodowac dlugotrwale szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

powód korekty
brak informacji
Wykaz zródel
Niniejsza karta charakterystyki zostala opracowana na podstawie danych i informacji z nastepujacych zródel:
Baza Danych Ariel nt. Wymogów Prawnych udostepniona przez 3E Corporation w Kopenhadze, Dania
ESIS (The European Chemical Substances Information System - Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych),
udostepniony przez European Commission Joint Research Centre (Polaczone Centrum Badawcze Komisji Europejskiej) w Isprze,
Wlochy
Aneks VI Dyrektywy Rady UE 67/548/EWG
Dyrektywa Rady 67/548/EWG - Aneks I lub Dyrektywa Rady UE 1999/45/WE
Decyzja Rady UE 2000/532/WE i jej Aneks zatytulowany "Wykaz Odpadów".
Akronim / Klawisz skrótu:
CLP Rozporzadzenie dot. klasyfikacji, oznakowania i pakowania
EC Komisja Europejska
EU Unia Europejska
US Stany Zjednoczone
CAS Serwis streszczen chemicznych
EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji Chemicznych
REACH Rozporzadzenie Dotyczace Rejestracji, Oceny i Udzielania Zezwolen
GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
LTEL Dlugoterminowa wartosc graniczna
STEL Krótkoterminowa wartosc graniczna
OEL Wartosc Graniczna Pracy
ppm Czesci na milion
mg/m3 Miligramy na metr szescienny
TLV Limit Wartosci Progowej
ACGIH Amerykanska Konferencja Rzadowa Inspektorów ds. Higieny Przemyslowej
OSHA Inspektorat ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
PEL Dopuszczalne Wartosci Stezen
VOC Lotne Zwiazki Chemiczne
g/l Gramów na Litr
mg/kg Miligramów na Kilogram
N/A Nie Dotyczy
LD50 Dawka Smiertelna w 50%
LC50 Stezenie smiertelne w 50%
EC50 Polowa maksymalnego stezenia efektywnego
IC50 Polowa maksymalnego stezenia hamujacego
PBT Trwale wykazujace zdolnosc do biokumulacji toksyczne srodki chemiczne
vPvB Bardzo Trwaly i bardzo bioakumulacyjny
EEC Europejska Wspólnota Ekonomiczna
ADR Miedzynarodowy Transport Drogowy Towarów Niebezpiecznych
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RID Miedzynarodowy Transport Kolejowy Towarów Niebezpiecznych
UN Narody Zjednoczone
IMDG Miedzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych
IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego
MARPOL Miedzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczania Morza przez Statki z 1973r., zmieniona Protokolem z 1978r.
IBC Miedzynarodowy Kontener Zbiorczy

Aby uzyskac dalsze informacje, nalezy skontaktowac sie z Dzialem Technicznym/Prawnym
Wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie sa zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Nie jest to specyfikacja i nie
gwarantuje dokladnych wlasciwosci produktu. Informacja ma na celu dostarczenie ogólnych wytycznych dla zdrowia i bezpieczenstwa
przy obchodzeniu sie z produktem podczas stosowania, transportu, magazynowania. Nie stosuje sie do nietypowych lub
niestandardowych zastosowan produktu lub jesli instrukcje i zalecenia nie sa przestrzegane.
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