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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu 

- Nazwa produktu:  
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 

 

- Użycie produktu 
SU3 Zastosowania przemysłowe: Zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów 
w obiektach przemysłowych 
SU3 Zastosowania konsumenckie: Gospodarstwa domowe / ogół społeczeństwa / konsumenci  
SU3 Zastosowania profesjonalne: Sfera publiczna (administracja, edukacja, rozrywka, usługi)  

- Zastosowanie substancji/preparatu: farba w sprayu  

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
- Producent/dostawca: Still Polska Sp. z o.o.

ul. Składowa 11 
62-023 Gądki
www.still.pl  

- Dalszych informacji może udzielić: Dział zakupów ((040/7339-0) 
1.4. Numer telefonu alarmowego: 

Punkt udzielania informacji w razie zatruć: 
Spanndauer Damm 130, Budynek 10 

  D-14050 Berlin tel.: 030/19240   
2. Identyfikacja zagrożeń 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

- Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 
Łatwopalny aerozol 1 H222-H229 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. W razie ogrzania może 
wybuchnąć.  
Podrażnienie oka 2 H319 Działa silnie drażniąco na oczy.  
STOT SE. 3 H336 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  

 

2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie według Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP. 

- Piktogramy zagrożeń GHS02  GHSO  

- Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo  

- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
Aceton, octan n-butylu 

- Zwroty wskazujące środki ostrożności 
H222-H229 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: W razie ogrzania może wybuchnąć. 
H319 Działa silnie drażniąco na oczy. 
H336 Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.  
EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. 

- Zapobieganie 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  
P102 Chronić przed dziećmi. 
P210 Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych 

Farba Pomaranczowa RAL2000, Mat. nr 0170444



Strona 2/8 
Karta charakterystyki 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, art. 31 
 

 

źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.  
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. 

 
 

 

 
P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.  
P260 Nie wdychać sprayu. 
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.  
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej 
swobodne oddychanie. 
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. 
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
przekraczającej 50°C/ 122°F.  
P501 Zawartość/pojemnik zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. 

2.3. Inne zagrożenia 
- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  PBT: Nie dotyczy. vPvB: Nie dotyczy. 

 

3. Skład/informacja o składnikach 
- Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny 
- Opis: Mieszanina substancji podanych poniżej oraz niesklasyfikowanych jako stwarzających 
zagrożenie substancji pomocniczych. 
- Składniki niebezpieczne: 

Nr CAS Opis Symbol % 
Nr EINECS 
Nr INDEKSU   

67-64-1 aceton 15-30 
200-662-2 

606-001-00-8  Łatwopalna ciecz 2, H225;  Podrażnienie oczu 2, H319; STOT SE. 3, H336 
 

123-86-4 octan n-butylu 15-30 
204-658-1 

607-025-00-1  Łatwopalna ciecz Fl. 3, H226;  STOT SE. 3, H336 

 

141-78-6 octan etylu 1-5 
205-500-4 

607-022-00-5  Łatwopalna ciecz 2, H225;  Podrażnienie oczu 2, H319; STOT SE 3, H336 

 

74-98-6 płynny propan 5-15 
200-827-9 

601-003-00-5  Łatwopalny gaz 1, H220;  Sprężony gaz, H280 

 

106-97-8 butan, czysty (<0,1% butadien) 15-30 
203-448-7 

601-004-00-0  Łatwopalny gaz 1, H220;  Sprężony gaz H280 

Data wydania: 01.07.2017 Kod produktu: 1 Aktualizacja: 01.07.2017 
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- Informacje dodatkowe: Pełen opis zwrotów ostrzegawczych znajduje się w rozdziale 16. 
 
 
 

Data wydania: 01.07.2017 Aktualizacja: 01.07.2017 
 

 
4. Środki pierwszej pomocy 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
- Wdychanie: Zapewnić dostęp świeżego powietrza, w razie dolegliwości wezwać lekarza 
- Kontakt ze skórą: Na ogół produkt nie podrażnia skóry. 
- Kontakt z okiem: Płukać otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. 
- Spożycie: W razie utrzymujących się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza 
- Informacja dla lekarzy: 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 
4.3. Objawy wskazujące na konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej 
i specjalnego postępowania 

Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 
 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 
- Środki gaśnicze 
- Odpowiednie środki gaśnicze: 

CO2, proszek lub mgła wodna. Większe pożary gasić mgłą wodną lub pianą odporną na alkohol. 
- Środki gaśnicze niewłaściwe ze względów bezpieczeństwa: Strumień wody. 
- Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Brak dostępnych dalszych istotnych 
danych. 
- Informacje dla straży pożarnej 
- Sprzęt ochronny: Środki specjalne nie są konieczne. 
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Nosić ubranie ochronne. Uniemożliwić dostęp osobom niezabezpieczonym. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze. Nie 
dopuścić do przedostania się do kanalizacji / wód gruntowych i powierzchniowych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia: Zapewnić odpowiednią wentylację. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Patrz Sekcja 7 – informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z produktem. 
Patrz Sekcja 8 – informacje dotyczące odzieży ochronnej.  
Patrz Sekcja 13 – informacje dotyczące utylizacji. 
7. Postępowanie z substancjami i magazynowanie 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Zapewnić w miejscu pracy dobrą 
wentylację/odprowadzanie powietrza. 
- Wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: 
Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić 
tytoniu w pobliżu. 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
- Magazynowanie: 
- Wymogi w stosunku do pomieszczeń i pojemników do składowania: 
Przechowywać w chłodnym miejscu. TRGS 510. Przestrzegać przepisów dotyczących składowania 
pojemników z gazem pod ciśnieniem. 
- Informacje dotyczące przechowywania produktu w jednym wspólnym magazynie: Nie wymaga 
się. 
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- Dalsze informacje dotyczące warunków magazynowania: 
Składować w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed przegrzaniem 
i bezpośrednim światłem słonecznym. 
Zalecana temperaturę przechowywania: 10-30 °C. 
- Klasa magazynu: 2B 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 
8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
- Dalsze informacje dotyczące warunków magazynowania: Brak dalszych danych, p. Sekcja 7. 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
- Najwyższe dopuszczalne stężenia składników wymagających monitorowania w miejscu pracy: 
CAS-No. Nazwa substancji % Typ Wartość Jednostka 

67-64-1 aceton 15-30 NDS 1200 mg/m3 
    500 10-6 

123-86-4 octan n-butylu 15-30 NDS 300 mg/m3 
    62 10-6 

141-78-6 octan etylu 1-5 NDS 1500 mg/m3 
    400 10-6 

74-98-6 płynny propan 5-15 NDS 1800 mg/m3 
    1000 10-6 

106-97-8 butan, czysty 15-30 NDS 2400 mg/m3 
    1000 10-6 
(*NDS = najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy, WEL (wartość działania długotrwałego, 
obowiązuje w Wlk. Bryt.)) 
 
DNEL 
67-64-1 aceton 
Doustne DNEL 62 mg/kg masy ciała/dzień (człowiek)  
Skórny DNEL 62 mg/kg masy ciała/dzień (człowiek) 
Wdychanie DNEL 200 mg/m³ (człowiek) 
- Informacje dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy. 
8.2. Kontrola narażenia 
- Odzież ochronna: 
- Ogólne środki zachowania bezpieczeństwa i higieny: 
Podczas kontaktu z produktem należy stosować zwykłe środki ostrożności. 
Wymyć dokładnie ręce przed przerwami oraz po zakończeniu pracy. Nie wdychać gazów/ par / aerozoli. 
- Ochrona dróg oddechowych: 
Niekonieczna przy dobrej wentylacji pomieszczenia. Ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna w 
zwykłych warunkach prawidłowego użytkowania. 
- Ochrona rąk: 
Materiał rękawic musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu/ materiału/ preparatu. 
Ze względu na brak badań nie można podać zalecenia dotyczącego materiału rękawic do ochrony przed 
produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych. Wybór materiału rękawic powinien zależeć 
od czasów przenikania i wskaźników rozpuszczania i degradacji. 
- Materiał rękawic: 
Wybór odpowiednich rękawic powinien zależeć nie tylko od materiału, ale i od innych cech jakościowych, różnych w 
przypadku rękawic poszczególnych producentów. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, 
nie można przewidzieć trwałości materiału rękawic i dlatego należy ją sprawdzić przed użyciem. 
- Czas przenikania materiału rękawic 
Należy przestrzegać czasu przenikania, który musi zostań dokładnie określony przez producenta rękawic ochronnych.  
- Do ochrony przed ochlapaniem nadają się rękawice z następujących materiałów: 
Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy lub kauczuk izobutenowo-izopropenowy. 
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- Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie przylegające  
- Ochrona ciała Lekka odzież ochronna   
9.  Właściwości fizyczne i chemiczne 
- Informacje dotyczące podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
- Informacje ogólne 
- Wygląd: 
- Stan fizyczny: Aerozol 
- Kolor: Zgodnie z opisem produktu 
- Zapach:  Charakterystyczny 
- Próg zapachu: Nie określono 
- pH: Nie dotyczy w przypadku aerozolu. 
- Zmiana stanu 

- Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: Nie określono. 
- Początkowa temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: Nie dotyczy aerozolu. 
- Temperatura zapłonu: Nie dotyczy aerozolu. 
- Palność (ciała stałego, gazu): Nie dotyczy. 
- Temperatura zapłonu: 490° Celsjusza 
- Temperatura rozkładu: Nie określono. 
- Możliwość samozapłonu: Produkt nie ulega samozapłonowi. 
- Właściwości wybuchowe: Chronić przed światłem słonecznym. i temperaturami powyżej 50 °C.  

Tworzenie się wybuchowych par/ mieszanin z powietrzem. 
- Granice wybuchowości: Dolna: 1,5 % (V) Górna: 9,5 % (V) 
- Prężność par: W 20° C 3-4 bar w 50° C 10,4 bar 
- Gęstość: W 20° C 0.95 g/ml lakieru 
- Gęstość względna Nie określono. - Gęstość par Nie określono. 
- Szybkość parowania Nie dotyczy. 
- Rozpuszczalność w wodzie / mieszalność z wodą: Niemieszalna lub trudna do zmieszania. 
- Lepkość: Dynamiczna: Nie określono. Kinematyczna: Nie określono. 
- Zawartość rozpuszczalnika: VOC (EC) 62,5% 260 g na pojemnik, 650 g na l 

9.2. Inne informacje:  Brak dostępnych dalszych istotnych danych.   
10.  Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność 
10.2. Stabilność chemiczna 
Rozkład termiczny/ warunki, których należy unikać: 

Rozkład nie następuje przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne reakcje nie są znane. 
10.4. Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 
10.5. Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane. 
11. Informacje toksykologiczne 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
- Toksyczność ostra: 
- Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: 

- Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50   

67-64-1 aceton  

Doustnie LD50 5800 mg/kg (szczur) 

Skórny LD50 15800 mg/kg (królik) 

Wdychanie LC50/4 h 76 mg/l (szczur) 

123-86-4 octan n-butylu  
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Doustnie LD50 10760 mg/kg (szczur) 

Skórny LD50 14112 mg/kg (królik) 

Wdychanie LC50/4 h 23,4 mg/l (szczur) 

141-78-6 octan etylu  

Doustnie LD50 5600 mg/kg (szczur) 

Skórny LD50 1800 mg/kg (królik) 

106-97-8 butan  

Wdychanie LC50/4 h 658 mg/l (szczur) 

74-98-6 propan  

Wdychanie LC50/4 h > 20 mg/l (szczur) 

- Pierwotne działanie drażniące: 
- Kontakt ze skórą: Nie ma działania drażniącego. - Kontakt z okiem: Działanie drażniące. 
- Działanie uczulające: Działanie uczulające nie jest znane. 
- Dodatkowe informacje toksykologiczne: 
Produkt wykazuje następujące zagrożenia w oparciu o metodę obliczeń według Ogólnych 
Wytycznych Klasyfikacji UE, aktualna wersja: 
Drażniący 
12. Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 
- Toksyczność dla organizmów wodnych 

67-64-1 Aceton 
  

NOEC 430 mg/l (algi) 

LC50/96 h 11000 mg/l (ukleja) 

5540 mg/l (pstrąg tęczowy) 

LC50/48 h 8800 mg/l (rozwielitka - daphnia magna) 

NOEC/16h 1700 mg/l (pseudomonas putida) 

NOEC/48h 4740 mg/l (alga pseudokirchneriella subcapitata) 

123-86-4 n-Butylacetat 

EC50/24 h 73 mg/l (rozwielitka - daphnia magna) 

EC50/48 h 44 mg/l (rozwielitka - daphnia magna) 

EC50/72 h 647,7 mg/l (S) 

LC50(96h) 18 mg/l (pimephales promelas) 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 
12.3. Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 
12.4. Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 
- Dodatkowe informacje ekologiczne: 
- Uwagi ogólne: Klasa zagrożenia wód 1 (norma niemiecka) (samoocena): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla 
wody. Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód 
powierzchniowych i kanalizacji. 
12.5.- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB- PBT: Nie dotyczy. Nie dotyczy. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 
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13. Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody utylizacji 
- Zalecenia 
Nie wyrzucać do odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 
- Europejski Katalog Odpadów 
08 01 11 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

 15 01 04 Opakowania z metalu 

15 01 11 Opakowania z metalu zawierające niebezpieczne porowate matryce (np. azbest), 

włączając puste pojemniki ciśnieniowe 

- Nieoczyszczone opakowanie: 
- Zalecenia: Utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

14.1 Numer ONZ 
· ADR, IMDG, IATA UN1950 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ 
· ADR 1950 AEROZOLE, 

· IMDG AEROZOLE 

· IATA AEROZOLE, palne 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
· ADR 

 
· Klasa 2 5F gazy. 

· Oznakowanie 2.1 
· IMDG, IATA 

 

 
· Klasa 2.1 

· Oznakowanie 2.1 

14.4 Grupa opakowaniowa 
· ADR, IMDG, IATA brak 

14.5. Zagrożenia dla środowiska: 
· Substancje zanieczyszczające wody morskie: Nie 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Ostrzeżenie: Gazy. 

· Nr niebezpieczeństwa (Nr Kemlera): - 

· Numer EMS: F-D,S-U 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II  

do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy. 
 

· Informacje dotyczące transportu/dodatkowe: 

  

 Nazwa produktu:  Farba Pomaranczowa RAL2000, Mat. nr 0170444



Strona 8/8 
Karta charakterystyki 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, art. 31 
 

 

 
 
Data wydania: 01.07.2017 Kod produktu: 01.07.2017 

 

 

· ADR 

· Ograniczona ilość (LQ) 1 L 

· Kategoria transportu 2 

· Kod ograniczeń przewozu przez tunele D 
 

· Przepisy modelowe ONZ: UN1950, AEROZOLE, 2.1, 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny Brak dostępnych dalszych istotnych danych. 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego: A Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 
chemicznego. 

16. Inne informacje 
Informacje te opierają się na dzisiejszym stanie wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produkt ani nie ustanawiają prawnie 
wiążącego stosunku umownego. 

Skróty i akronimy 
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.  
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H226 Łatwopalna ciecz i pary. 
H229 Pojemnik pod ciśnieniem. W razie ogrzania może wybuchnąć.  
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi 
wybuchem.H 319 Działa silnie drażniąco na oczy.  
H336 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.  
- Komórka wydająca dokument: Laboratorium (Służba Zapewnienia Jakości) 
- Kontakt: purchase@still.de 
- Skróty i akronimy: 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamin międzynarodowego przewozu 
kolejami towarów niebezpiecznych) 
IATA-DGR: Przepisy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) dotyczące towarów niebezpiecznych 

ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO-TI: Instrukcje techniczne Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO) ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europejskie porozumienie w sprawie 

międzynarodowych przewozów drogowych materiałów niebezpiecznych) 

IMDG: Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 

EINECS: Europejski Wykaz Substancji Istniejących o Znaczeniu Komercyjnym ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji 
Chemicznych 

CAS: Baza Skrótów Chemicznych (sekcja Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego) 

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (szwajcarskie Rozporządzenie w sprawie ograniczenia emisji 

lotnych związków organicznych) VOC: Lotne związki organiczne (USA, UE) LC50: stężenie śmiertelne, 50 procent LD50: dawka śmiertelna, 50 

procent 

Łatwopalny gaz 1: Łatwopalne gazy, kategoria zagrożenia 1 Łatwopalny aerozol 1: Łatwopalne aerozole, kategoria zagrożenia 1 

Gaz pod ciśnieniem: gaz pod ciśnieniem: sprężony gaz Łatwopalna ciecz 2: Łatwopalne ciecze, kategoria zagrożenia 2 

Łatwopalna ciecz 3: Łatwopalne ciecze, kategoria zagrożenia 3 

STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe wskutek jednokrotnego narażenia, kategoria zagrożenia 3 
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