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P.W Marwis Marcin Wiśniewski
Ul. Przylep – Zakładowa 17

Zielona Góra 66-015

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 ws.REACH

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: IPA MAX PROFESSIONAL
Numer rejestracji: 01-2119457558-25-0000

Propan-2-ol
Nazwa substancji: IPA-TECHNISCH
Numer CAS 67-63-0
Numer EC 200-661-7

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Surowiec do fotograficznych odczynników chemicznych, surowiec do
środków czyszczących i dezynfekujących, substancja sterująca procesem.
Usuwa smar, tłuszcz i inne zanieczyszczenia. Szybko odparowuje, nie
pozostawiając śladów. Jest neutralny chemicznie wobec materiałów
powszechnie stosowanych w elektronice i elektromechanice. Rozpuszczalnik,
zastosowanie przemysłowe.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor
Adres
E-Mail:

:

:

P.W Marwis Marcin Wiśniewski
Ul. Przylep – Zakładowa 17 Zielona Góra 66-015
marwis@marwis.pl

Numer telefonu alarmowego:
P.W Marwis Marcin Wiśniewski : 68 47 88 280 czynny w godzinach urzędowania firmy 8.00 – 16.00
Informacja toksykologiczna : 042/631-47-24
w Polsce
Krajowe Centrum Pomocy w : 24/ 365 70 32 i 24/ 365 70 33(całodobowo)
Transporcie Materiałów
Niebezpiecznych – SPOT

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
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2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (we) NR 1272/2008)
Substancje ciekłe łatwopalne, Kategoria  2,
Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2,oczy
Działanie toksyczne na narządy docelowe-
narażenie jednorazowe, Kategoria 3,Centralny
układ nerwowy

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319: Działa drażniąco na oczy
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

Klasyfikacja (67/548/EWG,1999/45/WE)

Produkt wysoce łatwopalny
Produkt drażniący

R 11: Produkt wysoce łatwopalny
R 36 : Działa drażniąco na oczy
R 67: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

2.2. Elementy oznakowania
Etykietowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Hasło ostrzegawcze

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

:

:
:
:

:

H225
H319
H336

Zapobieganie
P243

P261

P271

Reagowanie
P303+P361+P353

P304+P340

Niebezpieczeństwo

Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa drażniąco na oczy
Może wywoływać uczucie senności i zawroty
głowy

Przedsięwziąć środki ostrożności
zapobiegające statycznemu rozładowaniu
Unikać wdychaniu
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ(lub z
włosami):Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież .Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać

2.3. Inne zagrożenia
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Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje
Oficjalna nazwa materiału Propan 2-ol(alkohol izopropylowy)
Numer CAS 67-63-0
Numer EC 200-661-7
Zawartość [%]                                      >=99,9

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Porady ogólne
W przypadku wdychania
W przypadku kontaktu ze skórą
W przypadku kontaktu z oczami

W przypadku połknięcia

:
:
:
:

:

Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie
Przenieść na świeże powietrze
Zmyć dużą ilością wody
Przemywać dokładnie dużą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i
skonsultować się z lekarzem
Wypić dużą ilość wody. NIE prowokować wymiotów Uzyskać pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Zagrożenia : Brak dostępnej informacji

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

Pierwsza pomoc : Dla uzyskania specjalistycznej porady lekarze powinni skontaktować się z
Centrum Informacji o Zatruciach

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze

Nieodpowiednie środki gaśnicze

:

:

Aerozol wodny ,Piana alkoholoodporna, suchy proszek, dwutlenek
węgla(CO2)w zamkniętych pomieszczeniach.
Silny strumień wody

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Specyficzne zagrożenia w czasie
zwalczania pożaru

: W przypadku gaszenia pożaru w zamkniętych pomieszczeniach: Uwaga,
niebezpieczeństwo uduszenia!
Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

Dalsze informacje

:

:

Założyć sprzęt do oddychania z obiegiem zamkniętym i odzież ochronną

Dla chłodzenia nieotwartych pojemników można użyć sprayu wodnego.
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SEKCJA 6. POSTĘPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ŚRODOWISKA

Stosować się do lokalnych i międzynarodowych przepisów.
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiałem. Natychmiast zdjąć całą skażoną odzież. Wytyczne w zakresie
wyboru środków ochrony osobistej przedstawiono w rozdziale 8 niniejszej karty charakterystyki. Wytyczne dotyczące
sposobu pozbywania się rozlanego materiału przedstawiono w rozdziale 13 niniejszej karty charakterystyki.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Odciąć wycieki, w miarę możliwości nie podejmując osobistego ryzyka. Usunąć z otoczenia wszystkie możliwe źródła
zapłonu. Użyć odpowiedniego pojemnika, aby nie dopuścić do skażenia środowiska. Nie dopuścić do rozprzestrzeniania się
lub przedostania materiału do kanalizacji, rowów lub rzek, stosując piasek, ziemię lub inne odpowiednie bariery. Podjąć
próbę rozproszenia gazu lub skierowania jego przepływu w bezpieczne miejsce, na przykład przy użyciu kurtyn mgielnych.
Zastosować środki ostrożności, aby zapobiec powstawaniu wyładowań elektrostatycznych. Zapewnić ciągłość obwodu
elektrycznego, łącząc i uziemiając wszystkie urządzenia.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Przy dużych wyciekach cieczy (> 1 bębna), przenieść środkami mechanicznymi, takimi jak ciężarówka próżniowa, do
zbiornika ratowniczego w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia się substancji. Nie spłukiwać pozostałości substancji
wodą. Traktować jako skażone odpady. Pozwolić, aby pozostałości substancji odparowały lub wchłonąć je odpowiednim
materiałem absorbującym i pozbyć się w bezpieczny sposób. Usunąć skażoną glebę i pozbyć się jej w bezpieczny sposób.
Usunąć skażoną glebę i pozbyć się jej w bezpieczny sposób.

Przy małych wyciekach cieczy (< 1 bębna), przenieść środkami mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnianego pojemnika
w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia się produktu. Pozwolić, aby pozostałości substancji odparowały lub
wchłonąć je odpowiednim materiałem absorbującym i pozbyć się w bezpieczny sposób. Usunąć skażoną glebę i pozbyć się
jej w bezpieczny sposób.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13 .W razie wystąpienia ,lub możliwości wystąpienia ,ekspozycji
ludności lub środowiska naturalnego należy powiadomić władze. Pary mogą tworzyć z powietrzem wybuchową
mieszaninę.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Ogólne środki ostrożności
Unikać wdychania i kontaktu z materiałem. Używać tylko w miejscach posiadających dobrą wentylację. Po kontakcie z
materiałem dokładnie się umyć. Wskazówki odnośnie wyboru środków ochrony osobistej przedstawiono w rozdziale 8
niniejszej karty charakterystyki. Informacji przedstawionych w niniejszej karcie charakterystyki należy użyć jako danych
wyjściowych dla oceny ryzyka lokalnych warunków, aby ustalić odpowiednie metody kontroli w zakresie bezpiecznego

obchodzenia się, przechowywania i usuwania tego materiału
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wyładowania elektrostatyczne mogą wywołać pożar.
Należy zapewnić przewodnictwo elektryczne poprzez zabezpieczenia i uziemienie wszelkiego sprzętu w celu ograniczenia
ryzyka. Opary w przedniej części zbiornika magazynowego mogą znajdować się w zakresie łatwopalności /wybuchowości,

dlatego też mogą być łatwopalne. Ugasić otwarte płomienie. Nie palić tytoniu .Usunąć źródło ognia. Unikać iskier.
Temperatura przenoszenia produktu-temp  pokojowa.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
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niezgodności
Przechowywać z dala od aerozoli ,materiałów łatwopalnych, substancji utleniających ,materiałów powodujących korozję i
produktów, które są szkodliwe lub toksyczne dla ludzi lub środowiska naturalnego. Należy przechowywać w miejscu z dobrą
wentylacją z dala od promieni słonecznych, źródeł zapłonu i innych źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: Temp.
pokojowa.
Zalecane materiały: Jako farby do pojemników należy stosować farby epoksydowe lub farby z krzemianu cynku. W
konstrukcji pojemników i okładzin pojemników należy stosować stal miękką i stal nierdzewną.
Nieodpowiednie materiały: Aluminium jeżeli temp. przekracza 50°C.Większość tworzyw sztucznych. Kauczuk neoprenowy.
Wskazówki odnośnie pojemników: Pojemniki, nawet te opróżnione ,mogą zawierać wybuchowe opary .Nie ciąć ,wiercić,
szlifować ,spawać ani wykonywać podobnych czynności  na zbiornikach lub w ich pobliżu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Proszę sprawdzić w Rozdziale 16 i / lub załącznikach dla zarejestrowanych zastosowań zgodnych z REACH.
Dodatkowe informacje: Upewnić się, że są przestrzegane lokalne przepisy dotyczące zasad postępowania i magazynowania
Zapoznaj się z dodatkowymi odnośnikami ,które zawierają informacje na temat bezpiecznego postępowania: American
Petroleum Institute 2003(Ochrona przed zapaleniami wywołanymi przez prądy statyczne ,piorunowe i błądzące)lub
National Fire Protection Agency 77(Zalecane postępowanie w przypadku elektryczności statycznej).

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Jeżeli wartość ACGIH jest podana w tym dokumencie, to jest podana tylko do wiadomości.
8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne ekspozycji w miejscu pracy.
Materiał Zródło Typ ppm mg/m3 Oznaczenie

Isopropyl
alkohol

DZ.U.
NR217 NDS 900 mg/m3

DZ.U. NR
217 DDSCh 1.200mg/m3

ACGIH TWA 200 ppm

ACGIH STEL 400 ppm

POL MAC MAC-NDS 900 mg/m3

POL-MAC MAC-
NDSCh 1.200mg/m3

Dodatkowe informacje: Umyć ręce przed jedzeniem, piciem, paleniem i korzystaniem z toalety
Materiał Determinant Czas pobierania

próbek
BEI Odnośnik

Isopropyl alkohol Aceton w Mocz Czas pobierania
próbek: Koniec zmiany
pod koniec tygodnia
roboczego

40 mg/l ACGIH BEL(2011)

Pochodne poziomy niepowodujące zmian
Komponent Trasa narażenia Typ

narażenia(długie/krótkie)
Obszar użycia Wartość

Isopropyl alkohol Przez skórę Długotrwałe skutki
ogólnosystemowe

Pracownik 888 mg/kg

Wdychanie Długotrwałe skutki Pracownik 500 mg/m3
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ogólnosystemowe

Przez skórę Długotrwałe skutki
ogólnosystemowe

Odbiorca 319 mg/kg

Wdychanie Długotrwałe skutki
ogólnosystemowe

Odbiorca 89 mg/m3

Doustnie Długotrwałe skutki
ogólnosystemowe

Odbiorca 26 mg/kg

Przewidywane stężenie  niepowodujące zmian(PSNZ)
Komponent Trasa narażenia Wartość Uwaga
Isopropyl alkohol Nie dokonano oceny

narażenia na środowisko,
stąd też nie zachodzi
potrzeba ustalenia wartości
PNEC

Metody monitorowania: Dla potwierdzenia zgodności z NDS/NDSCH i prawidłowości kontroli ekspozycji wymagane może być
monitorowanie stężenia substancji w strefie oddychania pracowników lub w ogólnej przestrzeni

miejsca pracy. Dla niektórych substancji właściwe może być również monitorowanie biologiczne.
Przykłady źródeł zalecanej metody monitorowania powietrza podano poniżej lub należy się w tej
sprawie skontaktować z dostawcą. Dostępne mogą być dodatkowe metody stosowane w danym kraju.
Nationallnstitute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods
http://www.cdc.gov/niosh/ Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and
Analytical Methods http://www.osha.gov/ Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the
Determination of Hazardous Substances http://www.hse.gov.uk/

8.2. Kontrola narażenia

Informacje ogólne

Przeczytać w połączeniu ze scenariuszem narażenia dla swojego specyficznego zastosowania zawartego w aneksie.

Wymagany poziom ochrony i rodzaje kontroli są zróżnicowane w zależności od warunków potencjalnej ekspozycji. Należy
wybrać metody kontroli w oparciu o ocenę ryzyka lokalnych warunków. Do odpowiednich środków należą:
Odpowiednia wentylacja przeciwwybuchowa w celu kontroli stężeń w powietrzu poniżej wytycznych/limitów ekspozycji.
Płukanie oczu i natrysk do użycia w przypadkach nagłych

Kontrole narażenia zawodowego
Środki ochrony osobistej
Środki ochrony osobistej powinny spełniać zalecane standardy krajowe. Zgodność z normami należy sprawdzić u
dostawców środków ochrony osobistej.
Ochrona oczu
Okulary ochronne (EN166)
Okulary ochronne zabezpieczające przed rozpryskami substancji chemicznych.

Ochrona rąk
W przypadku możliwości wystąpienia kontaktu rąk z produktem zastosowanie rękawic atestowanych zgodnie z
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obowiązującymi normami (np. w Europie: EN374, w USA: F739, AS/NZS:2161) wykonanych z następujących materiałów
może zapewnić odpowiednią ochronę chemiczną:
Ochrona długoterminowa: rękawice z kauczuku naturalnego. Kauczuk butylowy. Ochrona przed przypadkowym
kontaktem/rozpryskaniem: kauczuk neoprenowy. Viton.
Trafność doboru i trwałość rękawicy jest zależna od sposobu jej użycia, np. częstotliwości i czasu trwania kontaktu,
odporności chemicznej rękawicy, materiału rękawicy, grubości rękawicy i sprawności manualnej pracownika. Należy zawsze
zasięgnąć porady u producenta rękawic .Skażone rękawice należy wymienić.
Higiena osobista jest kluczowym elementem skutecznej ochrony rąk. Rękawice należy zakładać wyłącznie na czyste ręce. Po
zdjęciu rękawic ręce należy starannie umyć i wysuszyć Zalecane jest stosowanie nieperfumowanego kremu nawilżającego.
Ochrona ciała
Stosować odzież ochronną odporną chemicznie na ten materiał .Obuwie i kalosze ochronne również powinny być odporne
chemicznie.
Ochrona dróg oddechowych
Jeżeli układy zabezpieczające nie utrzymują stężenia w powietrzu na poziomie wystarczającym do ochrony zdrowia
pracowników, wybierz urządzenie chroniące układ oddechowy odpowiednie do szczególnych warunków stosowania go i
zgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawdź u dostawców urządzeń chroniących układ oddechowy. Tam gdzie urządzenia
filtrujące powietrze są odpowiednie, wybierz właściwy zestaw maski i filtra. Wybrać filtr przeznaczony do gazów i oparów
organicznych [temperatura wrzenia >65°C (149°F)] spełniający normę EN14387. Tam gdzie urządzenia filtrujące powietrze są

niewydolne (na przykład w przypadku wysokiego stężenia w powietrzu, niedostatku tlenu, ograniczonej przestrzeni) użyj
odpowiedniego ciśnieniowego aparatu tlenowego.
Zagrożenia termiczne
Nie ma zastosowania

Kontrola ekspozycji w środowisku naturalnym
Środki kontroli narażenia środowiska
Należy mierzyć poziom emisji substancji lotnych na wylocie z wyciągu.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd: Przezroczysty, ciekły
Zapach: Charakterystyczny
Próg zapachu: Brak danych
pH: Nie ma zastosowania
Temperatura wrzenia: 82-83°C/180-181°F
Temperatura topnienia/krzepnięcia: - 88 °C/-126°F
Temperatura zapłonu: 12 °C/54°F(Abel)
Granica wybuchowości/ 2-12%(V)
łatwopalności w powietrzu:
Temperatura samozapłonu: 425°C/797°F(ASTM D-2155)
Ciśnienie pary: 6.020 Pa przy 20°C/68°F
Ciężar właściwy: 0,78-0,79 przy 20°C/68°F
Gęstość: 785-786 kg/m3 przy 20°C/68°F(ASTM D-4052)
Rozpuszczalność w wodzie: Całkowicie mieszalny
Rozpuszczalność w innych Chloroform Mieszalny
rozpuszczalnikach: Alkohol(e)Mieszalny

Eter(y) Mieszalny
Łatwo rozpuszczalny w różnych rozpuszczalnikach organicznych.
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Stała podziału n-oktanol / woda: 0,05
Lepkość dynamiczna: 2,43 mPa.s
Lepkość kinematyczna: brak danych
Gęstość par(powietrze=1): 2 przy 20°C/68°F
Tempo parowania: 1,5(ASTM D 3539,nBuAc=1)

(nBuAc=1)
Napięcie powierzchniowe: 22,7 mN/m przy 20°C/68°F
Masa cząsteczkowa: 60,1 g/mol
Higroskopijność: Całkowicie mieszalny
Temperatura rozkładu: Nie ma zastosowania
Łatwopalność: (substancja stała stała   Tak, w określonych warunkach produkt może ulec samozapłonowi pod wpływem
gaz) elektryczności statycznej

9.2. Inne informacje:
Przewodność elektryczna:            Przewodnictwo elektryczne :>10 000 pS/m, Kilka czynników ,na przykład temperatura płynu,

obecność zanieczyszczeń oraz domieszki antystatyczne mogą w znacznym stopniu wpłynąć na
przewodnictwo płynu. Nie podejrzewa się by ten materiał był akumulatorem elektryczności
statycznej.

Zawartość lotnego węgla : 59,9 % (EC/1999/13)
organicznego
Współczynnik rozszerzalności:       0,0009/°C
Stała dielektryczna:                        18,6 przy 20°C/68°F
Ciepło parowania: 665 J/g
Współczynnik załamania światła: 1,377 przy 20°C/68°F(ASTM D-1218)
Reakcja z wodą:                              Tworzy mieszaninę azeotropową z wodą, która wrze w temperaturze 80,3 °C zawierającą  87,4

%  IPA
Ciepło właściwe:                             3 kJ/kg °C przy 20°C/68°F
Stężenie par nasyconych:             102 przy 20°C/68°F(wartość szacunkowa)
(w powietrzu)
Współczynnik przewodzenia :      0,137 W/m °C przy  20°C/68°F
ciepła

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność
Reaguje z silnymi środkami utleniającymi.

10.2. Stabilność chemiczna
Trwały w normalnych warunkach stosowania. Reaguje z silnymi środkami utleniającymi. Reaguje z mocnymi kwasami.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych

10.4. Warunki, których należy unikać:
Unikać wysokich temperatur, iskier, otwartego płomienia i innych źródeł zapłonu.

10.5. Materiały niezgodne
Silne kwasy utleniające. Mocne kwasy
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Rozkład cieplny zależy w dużym stopniu od warunków. Złożona mieszanina występujących w powietrzu ciał stałych, cieczy i
gazów, w tym tlenku węgla, dwutlenku węgla i innych związków organicznych, będzie ulegać zmianie w miarę spalania się,
bądź degradacji cieplnej lub tlenowej tego materiału.

Inne informacje:
Niebezpieczna polimeryzacja
Nie, niebezpieczny ,nie może wystąpić egzotermiczna polimeryzacja.
Wrażliwość na uszkodzenia mechaniczne:
Nie, produkt nie stanie się samoczynnie reagujący
Wrażliwość na wyładowania elektrostatyczne:
Tak, w określonych warunkach produkt może ulec samozapłonowi pod wpływem elektryczności statycznej.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Podstawa oceny
Przedstawione informacje oparte są na badaniach produktu
Drogi ekspozycji
Ekspozycja może wystąpić poprzez wdychanie, spożycie, absorpcję przez skórę, kontakt ze skórą lub oczami oraz
przypadkowe spożycie.
Ostra toksyczność przy spożyciu doustnym
Niska toksyczność: LD50 >5000 mg/kg, Szczur
Ostra toksyczność przy kontakcie ze skórą
Niska toksyczność: LD50 >5000 mg/kg, Królik
Ostra toksyczność przy wdychaniu
Niska toksyczność przy wdychaniu.

Podrażnienie skóry.
Nie działa drażniąco na skórę.
Podrażnienie oczu
Działa drażniąco na oczy
Podrażnienie układu oddechowego.
Może wywołać senność i zawroty głowy
Uczulanie układu oddechowego lub skóry
Nie uczula skóry.
Niebezpieczeństwo zassania
Aspiracja do płuc przy połknięciu lub wymiotach może wywoływać chemiczne zapalenie płuc, które może być śmiertelne.
Mutagenność
Nie jest czynnikiem mutagennym.
Rakotwórczość
Nie jest to czynnik rakotwórczy.

Materiał : Klasyfikacja właściwości rakotwórczych materiału
Isopropyl alcohol : ACGIH Group A4:Produkt nieklasyfikowany jako substancja rakotwórcza dla ludzi.

Isopropyl alcohol : IARC 3:Nie sklasyfikowane jako mające działanie rakotwórcze dla ludzi.

Isopropyl alcohol : GHS/CLP: Brak klasyfikacji rakotwórczości.
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Toksyczność w zakresie układu rozrodczego i rozwoju.
Nie wpływa na płodność. Nie rozwinięty toksykant.
Toksyczność w stosunku do konkretnych organów przy jednokrotnym kontakcie
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Toksyczność w stosunku do konkretnych organów -wielokrotnym kontakcie
Nerki: wywoływał skutki w obrębie nerek u samców szczurów; nie uważa się, aby miały odniesienie do ludzi
Dodatkowe informacje:
Ekspozycja może zwiększać toksyczność innych materiałów.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Podstawa oceny.
Przedstawione informacje oparte się na badaniach produktu.

12.1. Toksyczność:
Ostra toksyczność
Ryby Oczekuje się, że nie jest toksyczny: LU/EL/IL50 > 100 mg/l
Skorupiaki wodne Oczekuje się, że nie jest toksyczny: LU/EL/IL50 > 100 mg/l
Algi/rośliny wodne Oczekuje się, że nie jest toksyczny: LU/EL/IL50 > 100 mg/l
Mikroorganizmy Oczekuje się, że nie jest toksyczny: LU/EL/IL50 > 100 mg/l
Przewlekła toksyczność
Ryby Brak danych
Skorupiaki wodne Brak danych

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Utlenia się szybko w wyniku fotochemicznej reakcji w powietrzu. Łatwo biodegradowalny

12.3. Zdolność do bioakumulacji
Nie oczekuje się aby w znacznych ilościach kumulował się..

12.4. Mobilność
Jeżeli produkt wniknie do gleby, jeden lub więcej składników będzie  migrować i może skazić wody gruntowe.
Rozpuszcza się w wodzie .

12.5. Wyniki oceny oceny CBT
Substancja nie spełnia kryteriów przeglądu (screeningu) dotyczących trwałości, ulegania bioakumulacji i toksyczności i

dlatego też nie może być uznana za PBT lub vPvB.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Usuwanie materiału
Jeżeli jest to możliwe odzyskać lub zawrócić do obiegu. Wytwórca odpadów ponosi odpowiedzialność za określenie
toksyczności i właściwości fizycznych wytwarzanego materiału, aby ustalić właściwą klasyfikację i metody pozbywania się
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie usuwać do środowiska ze ściekami czy wodą. Odpadki produktów nie powinny zanieczyszczać gleby i wody.
Usuwanie opakowań.
Osuszyć dokładnie pojemniki. Po osuszeniu, wietrzyć w bezpiecznym miejscu z dala od iskier i ognia. Pozostałości mogą
spowodować zagrożenie wybuchowe w przypadku podgrzania powyżej temperatury zapłonu. Nie nakłuwać, nie ciąć i nie
spawać nieoczyszczonych zbiorników. Dostarczyć do autoryzowanej firmy w celu odzysku lub regeneracji metalu.
Przepisy lokalne
Produktu należy się pozbywać zgodnie z obowiązującymi regionalnymi, krajowymi lub lokalnymi przepisami i
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rozporządzeniami. Lokalne przepisy mogą być bardziej restrykcyjne niż wymogi regionalne lub krajowe i należy ich
przestrzegać.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. Transport drogą lądową/kolejową:

Transport lądowy (ADR I RID)
ADR
14.1 Nr UN 1219
14.2 Nazwa i opis IZOPROPANOL
14.3 Klasa zagrożenia związanego z transportem 3
14.4 Grupa pakowania II
Kod klasyfikacyjny F1
Nr rozpoznawczy zagrożenia 33
Nalepki 3
14.5 Niebezpieczny dla środowiska Nie
14.6 Szczególne środki ostrożności                              Odnośnie do rozdziału 7,Postępowanie z substancją /mieszaniną i jej

dla użytkowników magazynowanie, użytkownik musi być świadomy lub/i przestrzegać
specjalnych środków ostrożności w związku z transportem.

RID
14.1 Nr UN 1219
14.2 Nazwa i opis IZOPROPANOL
14.3 Klasa zagrożenia związanego z transportem 3
14.4 Grupa pakowania II
Kod klasyfikacyjny F1
Nr rozpoznawczy zagrożenia 33
Nalepki 3



ALKOHOL IZOPROPYLOWY

Aktualizacja: 07.01.2015

Strona 12 z 16

14.5 Niebezpieczny dla środowiska Nie
14.6 Szczególne środki ostrożności                              Odnośnie do rozdziału 7,Postępowanie z substancją /mieszaniną i jej

dla użytkowników magazynowanie, użytkownik musi być świadomy lub/i przestrzegać
specjalnych środków ostrożności w związku z transportem.

Transport morski (kod IMOG):
14.1 Nr UN 1219
14.2 Nazwa i opis ISOPROPANOL
14.3 Klasa zagrożenia związanego z transportem 3

14.4 Grupa pakowania II
14.5 Substancja zanieczyszczająca wody morskie: . Nie
14.6 Szczególne środki ostrożności Odnośnie do rozdziału 7,Postępowanie z substancją /mieszaniną i jej

dla użytkowników magazynowanie, użytkownik musi być świadomy lub/i przestrzegać
specjalnych środków ostrożności w związku z transportem.

Transport powietrzny (IATA):
14.1 Nr UN 1219

14.2 Nazwa i opis Isopropanol
14.3 Klasa zagrożenia związanego z transportem 3
14.4 Grupa pakowania II
14.5 Niebezpieczny dla środowiska Nie
14.6 Szczególne środki ostrożności                              Odnośnie do rozdziału 7,Postępowanie z substancją /mieszaniną i jej

dla użytkowników magazynowanie, użytkownik musi być świadomy lub/i przestrzegać
specjalnych środków ostrożności w związku z transportem.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kod IBC)
Kategoria zanieczyszczeń Z
Typ przesyłki 3
Nazwa produktu Isopropyl alcohol
Specjalne środki Odnośnie do rozdziału 7,Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej

magazynowanie, użytkownik musi być świadomy lub/i przestrzegać
specjalnych środków ostrożności w związku z transportem.

Dodatkowe informacje:                      Produkt ten może być transportowany pod osłoną azotową. Azot to bezwonny i
bezbarwny gaz .Ekspozycja na azot może spowodować uduszenie lub zgon. Pracownicy
powinni przestrzegać surowych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa podczas
pracy w zamkniętej przestrzeni

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Informacje wymagane dla potrzeb kontroli nie są wyczerpujące. Niniejszy materiał może podlegać innym przepisom.
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla

substancji i mieszaniny
Inne informacje o przepisach

Lokalne rezerwy
AICS Wymieniony.
DSL Wymieniony.
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INV (CN) Wymieniony.
ENCS(JP) Wymieniony. (2)-207
ISHL(JP) Wymieniony. 2-(8)-319
TSCA Wymieniony.
EINECS Wymieniony. 200-661-7
KECI (KR) Wymieniony. KE-29363
PICCS (PH) Wymieniony.

Przepisy lokalne
OECD. HPV Wymieniony.

Inne informacje
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów: Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001 r

(Dz. U. 01.11.84) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie REACH nr 1907/2006/WE.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dla wszystkich substancji zawartych w tym produkcie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Fraza/Frazy-R
R11 Substancja /preparat/produkt wysoce łatwopalna(y).
R36 Działa drażniąco na oczy.
R67 Pary mogą powodować uczucie senności i zawroty głowy.
Zestawienie ryzyka KZP
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Użycie zidentyfikowane zgodnie z systemem opisu zastosowań
Użycie - pracownik
Tytuł Produkcja substancji

- Przemysł
Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie jako półprodukt

- Przemysł
Użycie - pracownik
Tytuł Dystrybucja substancji

- Przemysł
Użycie - pracownik
Tytuł Przygotowanie i (o)pakowanie substancji i mieszanin

- Przemysł
Użycie – pracownik
Tytuł Zastosowanie w powłokach

- Przemysł
Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie w powłokach
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- Działalność gospodarcza
Użycie – pracownik
Tytuł Zastosowanie środków czyszczących

- Przemysł
Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie środków czyszczących

- Działalność gospodarcza
Użycie - pracownik
Tytuł Smary

- Przemysł
Użycie - pracownik
Tytuł Smary

- Działalność gospodarcza

Użycie - pracownik
Tytuł Smary

- Działalność gospodarcza

Użycie - pracownik
Tytuł Płyny do obróbki metali/oleje walcownicze

- Przemysł

Użycie - pracownik
Tytuł Płyny do obróbki metali/oleje walcownicze

- Działalność gospodarcza

Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie jako spoiwo i środek zapobiegający przyklejaniu się

- Przemysł
Użycie - pracownik

Tytuł Zastosowanie jako spoiwo i środek zapobiegający przyklejaniu się
- Działalność gospodarcza

Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie chemikaliów rolniczych

- Działalność gospodarcza
Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie jako paliwo

- Przemysł
Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie jako paliwo

- Działalność gospodarcza
Użycie - pracownik
Tytuł Płyny funkcjonalne

- Przemysł

Użycie - pracownik
Tytuł Płyny funkcjonalne

- Działalność gospodarcza
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Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie w procesach usuwania oblodzenia i działaniach przeciwmrozowych.

- Działalność gospodarcza

Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie w laboratoriach

- Działalność gospodarcza
Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie w laboratoriach

- Przemysł
Użycie - pracownik
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody

- Przemysł

Użycie - pracownik
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody

- Działalność gospodarcza
Użycie - odbiorca
Tytuł Zastosowanie w powłokach

- Konsument
Użycie - odbiorca
Tytuł Zastosowanie środków czyszczących

- Konsument
Użycie - odbiorca
Tytuł Smary

- Konsument

Użycie - odbiorca
Tytuł Zastosowanie chemikaliów rolniczych

- Konsument
Użycie - odbiorca
Tytuł Zastosowanie jako paliwo

- Konsument
Użycie - odbiorca
Tytuł Płyny funkcjonalne

- Konsument
Użycie - pracownik
Tytuł Zastosowanie w procesach usuwania oblodzenia i działaniach przeciwmrozowych.

- Konsument

Użycie - odbiorca
Tytuł Inne zastosowania konsumenckie

- Konsument
Użycie - odbiorca
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody

- Konsument

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
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aktualizacja ogólna
Przepisy kontrolne karty charakterystyki:
Treść i format niniejszej karty charakterystyki jest zgodny z Dyrektywą Komisji 2001/58/EC z dnia 27 lipca 2001 roku,
zmieniającej po raz drugi Dyrektywę Komisji 91 /155/ECC oraz z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach
chemicznych.
Dystrybucja karty charakterystyki
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie należy udostępnić wszystkim osobom, które mogą mieć kontakt z
produktem.
Uwaga
Powyższe informacje są opracowane na podstawie najnowszej wiedzy i ich zadaniem jest opis produktu wyłącznie w celu
określenia wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego. Nie powinny one zatem
służyć jako gwarancja właściwości produktu.


