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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

RIM-Fix

1.1. Identyfikator produktu

Glass-rubber instant adhesive

Glas-Gummi Sofortklebstoff

Adhesivo-instantáneo para goma cristal

Colle-instantanée verre caoutchouc

Inne nazwa handlowa

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Kleje, szczeliwa

Zastosowania, których się nie zaleca

Nie istnieją żadne informacje.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

PMA/TOOLS AGNazwa firmy:

Siemensring 42Ulica:

D-47877 WillichMiejscowość:

Telefon: +49 2154 922230 Telefaks: +49 2154 922255

info@pma-tools.dee-mail:

Osoba do kontaktu: Michael Münter

msds@pma-tools.de  -  proszę NIE używać do wysyłania próśb o karty charakterystyki.e-mail:

www.pma-tools.deInternet:

LaboratoriumWydział Odpowiedzialny:

Numer alarmowy spółki:

+49 2154 922230 (Poniedziałek - Piątek 8.00h - 17.00h)
1.4. Numer telefonu alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

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

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

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

EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę ipowieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed 

dziećmi.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Specjalne oznakowanie niektórych preparatów

Nie istnieją żadne informacje.

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Kleje, szczeliwa
Charakterystyka chemiczna

Składniki niebezpieczne

IlośćNazwa chemicznaNr CAS

Nr WE Nr Index Nr REACH

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

119-47-1 2,2-metyleno-bis- (4-metylo-6-tert-butylofenol) 0,1 - < 1 %

204-327-1

Repr. 2; H361

123-31-9 1,4-dihydroksybenzen; hydrochinon; chinol 0,01 -< 0,1  %

204-617-8 604-005-00-4

Carc. 2, Muta. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10); H351 H341 H302 

H318 H317 H400

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16.
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SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Należy zadbać o należytą wentylację.

W przypadku wdychania

Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu 

ze skórą i oczami. 

Twardniejący na porażonej skórze produkt nie powinien być gwałtownie z niej odrywany, ale usunięty przy użyciu 

rozpuszczalników.

W przypadku kontaktu ze skórą

Należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą. W razie wypadku lub 

złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

W przypadku kontaktu z oczami

Natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.

W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Częsty i przewlekły kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień skóry. 

Powoduje podrażnienie oczu.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

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

poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Piana. Proszek gaśniczy. Dwutlenek węgla (CO2). Mgła wodna

Odpowiednie środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozproszonego strumienia wody. 

Podczas pożaru mogą powstawać: Tlenek węgla. Tlenki azotu (NOx). Gazy/pary, trujące

W razie pożaru: Stosować niezależny od otoczenia sprzęt do ochrony dróg oddechowych. 

Odpowiednie aparaty do ochrony dróg oddechowych: SCBA

5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Należy zatroszczyć się o wystarczający przewiew i punktowy wyciąg w krytycznych miejscach.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący). 

Zebrany materiał traktować zgodnie z sekcją Usunięcie.

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

Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić wystarczającą wentylację obszaru magazynowania. 

Należy stosować system dozujący w obiegu zamkniętym.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Nie są wymagane żadne szczególne urządzenia.
Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

Wskazówki na temat ogólnej higieny przemysłowej:  

W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki. 

Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.

Informacja uzupełniająca

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania
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temperatura magazynowania: 2 - 8 °C
Inne informacje o warunkach przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Kleje, szczeliwa

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna Kategoriawł./cm3mg/m³

123-31-9 Hydrochinon 1 NDS (8 h)

2 NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narażenia

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. Nie jeść i nie pić podczas 

stosowania produktu.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.

Ochrona oczu lub twarzy

Podczas obróbki substancji chemicznych należy nosić specjalne rękawice ochronne posiadające normę CE z 

czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jakość rękawic odpornych na chemikalia musi być wybrana zależnie od stężenia i 

ilości niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych zastosowań zaleca się sprawdzenie u producenta 

rękawic odporności na chemikalia wyżej wymienionych rękawic ochronnych. 

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. NBR (Nitrylokauczuk) Polietylen

Ochrona rąk

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Ochrona skóry

Należy zatroszczyć się o wystarczający przewiew i punktowy wyciąg w krytycznych miejscach.

Ochrona dróg oddechowych

bezbarwny

CiekłyStan fizyczny:

Kolor:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

drażniący.Zapach:

Metoda testu

pH: Brak danych

Zmiana stanu

nieokreślonyTemperatura topnienia:

> 149 °CPoczątkowa temperatura wrzenia i zakres temperatu

80 - 93,3 °CTemperatura zapłonu:

Palność

nie dotyczyciała stałego:

nie dotyczygazu:

Brak danych

Właściwości wybuchowe

nieokreślonyGranice wybuchowości - dolna:

nieokreślonyGranice wybuchowości - górna:

Temperatura samozapłonu

nie dotyczyciała stałego:

nie dotyczygazu:

Temperatura rozkładu: Brak danych
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Nie posiada właściwości wspomagania pożaru.

Właściwości utleniające

0,3 hPaPrężność par:

1,1 g/cm³Gęstość względna (przy 20 °C):

Gęstość usypowa: Brak danych

Rozpuszczalność w wodzie: Przy kontakcie z wodą: Polimeryzacja

nieokreślony

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

nieokreślonyWspółczynnik podziału:

Gęstość par: nieokreślony

Szybkość odparowywania względna: nieokreślony

9.2. Inne informacje

nieokreślonyZawartość ciała stałego:

Brak danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Reakcja egzotermiczna z: Woda. Aminy. Alkalia (ługi). Alkohol

10.2. Stabilność chemiczna

Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach składowania, stosowania i temperatury.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczeństwo polimeryzacji

Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach składowania, stosowania i temperatury.

10.4. Warunki, których należy unikać

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.5. Materiały niezgodne

Nie są znane niebezpieczne produkty rozkładu.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP] 

Ekotoksykologiczne właściwości tej mieszaniny są określone przez ekotoksykologiczne właściwości poszczególnych 

składników (patrz sekcja 3).

Nazwa chemicznaNr CAS

ŹródłoGatunekDawkaDroga narażenia Metoda

2,2-metyleno-bis- (4-metylo-6-tert-butylofenol)119-47-1

SzczurLD50 >10.000 

mg/kg

droga pokarmowa

1,4-dihydroksybenzen; hydrochinon; chinol123-31-9

SzczurLD50 302 mg/kg IUCLIDdroga pokarmowa

Działanie drażniące i żrące

Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi. 

Powodujący łzawienie. 

Ostra toksyczność skórna LD50: > 2.000 mg/ kg (Królik)

Działanie uczulające

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

Zagrożenie spowodowane aspiracją
Toksyczność po powtórnym przyjęciu (niezbyt ostra, subchroniczna, chroniczna)
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nr CAS 123-31-9

NOAEL(C): 250 mg/ kg, Wchłanianie: Sonda przełykowa. czas narażenia: 14 dzień (dni), 5 dzień (dni)/ tydzień(tygodnie), 

Gatunki: Szczur, Metoda: OECD 407 

LOAEL(C): 500 mg/ kg, Wchłanianie: Sonda przełykowa. czas narażenia: 14 dzień (dni), 5 dzień (dni)/ tydzień(tygodnie), 

Gatunki: Szczur, Metoda: OECD 407

Specyficzne działanie w próbie na zwierzętach

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP].

Informacja uzupełniająca do badań

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Produkt nie jest: Ekotoksyczny.

Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Nr CAS Nazwa chemiczna

[h] | [d]Toksyczność dla 

organizmów wodnych

Dawka ŹródłoGatunek Metoda

1,4-dihydroksybenzen; hydrochinon; chinol123-31-9

96 h IUCLIDLC50 0,44 mg/l Pimephales promelasOstra toksyczność dla ryb

Ostra toksyczność dla alg 72 h IUCLIDErC50 0,335 

mg/l

Selenastrum 

capricornutum

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 hEC50 0,29 mg/l Daphnia magna

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych

Nr CAS Nazwa chemiczna

ŹródłoWartośćMetoda d

Ocena

2,2-metyleno-bis- (4-metylo-6-tert-butylofenol)119-47-1

     OECD 301F 0 %

     Produkt, jak wykazały dotychczasowe doświadczenia, jest obojętny i nie ulegający degradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

Log PowNazwa chemicznaNr CAS

119-47-1 6,242,2-metyleno-bis- (4-metylo-6-tert-butylofenol)

Brak danych

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia 

REACH

Nie istnieją żadne informacje.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Unikać uwolnienia do środowiska.
Informacja uzupełniająca

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Nie powinna się ona dostać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt
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080409 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA POWŁOK OCHRONNYCH (FARB, 

LAKIERÓW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJÓW, SZCZELIW I FARB DRUKARSKICH; odpady z 

produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (również środków impregnacji 

wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Opłukać w dużej ilości wody. Całkowicie opróżnione opakowania można oddać do powtórnego przetworzenia.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa 

UN:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa 

UN:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

14.4. Grupa pakowania: Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa 

UN:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa 

UN:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.3. Klasa(-y) zagrożenia w 

transporcie:

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nieZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

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

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

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

mieszaniny

Informacje dotyczące przepisów UE

Zawartość lotnych związków 

organicznych (LZO) zgodnie z Dyrektywą 

2010/75/UE:

< 3 %

Przepisy narodowe

1 - lekkie zanieczyszczenie wodyKlasa zagrożenia wód (D):
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Skróty i akronimy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.

H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH202 Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę ipowieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed 

dziećmi.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowią jednak zapewnienia właściwości i nie uzasadniają stosunku 

prawnego. Przepisy i ustawy winny być przestrzegane przez odbiorców naszych produktów w ich własnym interesie.

Informacja uzupełniająca

(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart charakterystyk 

dostarczonych przez poddostawców.)

Wersja nr: 2 - Zastępuje wersję: 1 PL


