
KARTA CHARAKTERYSTYKI
SILANCOLOR GRAFFIATO

 
 

Karta charakterystyki z 20/4/2013, wersja 1

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiêbiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: SILANCOLOR GRAFFIATO
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Wykoñczenie ¶cienne w masie
U¿ytkowanie przeciwwskazane: ==

1.3. Dane dotycz±ce dostawcy karty charakterystyki
Producent:
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 14
44-109 Gliwice, Polska
Biuro Handlowe:
ul. Chalubinskiego 8
00-613 Warszawa, Polska
 
 

Kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartê charakterystyki:
sicurezza@mapei.it

1.4. Numer telefonu alarmowego
MAPEI POLSKA Spzoo Gliwice- phone: +48-32-7754450
                                      fax:     +48-32-7754471
MAPEI POLSKA Spzoo - Warszawa -  phone: +48-22-595-42-00
                                      fax:     +48-22-595-42-02 (office hours)
                           
 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro¿eñ
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Kryteria Dyrektyw 67/548/WE, 99/45/WE wraz z pó¼niejszymi zmianami:
W³a¶ciwo¶ci / Symbole:

Produkt nie jest uwa¿any za niebezpieczny zgodnie z zarz±dzeniami na temat substancji i
niebezpiecznych preparatow.

 
Niekorzystne efekty dla fizykochemicznego zdrowia cz³owieka oraz dla ¶rodowiska: 

Brak innych zagro¿eñ
 

2.2. Elementy oznakowania
Polecenia specjalne:

Karta charakterystyki dostêpna dla u¿ytkowników profesjonalnych na ¿±danie.
 
Specjalne postanowienia zgodna z Za³±cznikiem XVII Rozporz±dzenia REACH i kolejnymi
nowelizacjami:

¯adna
2.3. Inne zagro¿enia

Substancje vPvB: ¯adna - Substancje PBT: ¯adna
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Inne zagro¿enia:
Brak innych zagro¿eñ

 

SEKCJA 3: Sk³ad/informacja o sk³adnikach
3.1. Substancje

N.A.
 

3.2. Mieszaniny
 

Komponenty niebezpieczne okre¶lone w Dyrektywie WE 67/548 oraz w regulaminie CLP oraz
odpowiedniej klasyfikacji:

25% - 50% Wolna krzemionka krystaliczna (d > 10u)
CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
 

 
 
 

SEKCJA 4: ¦rodki pierwszej pomocy
4.1. Opis ¶rodków pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skór±:

Umyæ obficie wod± i myd³em.
W przypadku kontaktu z oczami:

Zanieczyszczone oczy przemyæ natychmiast du¿± ilo¶ci± wody i zasiêgn±æ porady lekarza.
Natychmiast umyæ wod± przez przynajmniej 10 minut.

W przypadku Po³kniêcia:
Mo¿liwe jest podanie czynnego wêgla zawieszonego w wodzie lub oleju wazelinowego
mineralnego leczniczego.
Przemyæ dok³adnie usta du¿± ilo¶ci± wody. W przypadku pojawiaj±cych siê dolegliwo¶ci
skontaktowaæ siê bezw³ocznie z lekarzem, pokazuj±c mu t± kartê bezpieczeñstwa.

W przypadku Wdychania:
Wyprowadziæ ofiary na ¶wie¿e powietrze, zapewniæ im ciep³o i odpoczynek.

4.2. Najwa¿niejsze ostre i opó¼nione objawy oraz skutki nara¿enia
¯adne specyficzne niebezpieczeñstwo nie objawia siê przy normalnym stosowaniu.

4.3. Wskazania dotycz±ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postêpowania
z poszkodowanym

Leczenie: 
(zob. pkt 4.1)
 

SEKCJA 5: Postêpowanie w przypadku po¿aru
5.1. ¦rodki ga¶nicze

Odpowiednie ¶rodki ga¶nicze:
Wszystkie srodki gasnicze sa dozwolone..
¦rodki ga¶nicze, których nie wolno stosowaæ z powodów bezpieczeñstwa:
Wszystkie srodki gasnicze sa dozwolone..

5.2. Szczególne zagro¿enia zwi±zane z substancj± lub mieszanin±
Produkt nie stawarza ryzyka zapalenia.
Nie wdychaæ gazów wybuchowych i palnych.
Palenie powoduje ciê¿ki dym.
Uwalniaj±cy siê dym podczas zapalenia mo¿e zawieraæ sk³adniki lub zwi±zki toksyczne i/lub
podra¿niaj±ce.
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5.3. Informacje dla stra¿y po¿arnej
Zastosowaæ odpowiedni inhalator.
Gromadziæ oddzielnie ska¿on± wodê pochodz±c± z gaszenia po¿aru. Nie wolno odprowadzaæ jej
do kanalizacji.
Usun±æ ze strefy bezpo¶redniego zagro¿enia nieuszkodzone pojemniki, je¿eli jest to mo¿liwe ze
wzglêdów bezpieczeñstwa.
 

SEKCJA 6: Postêpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do ¶rodowiska
6.1. Indywidualne ¶rodki ostro¿no¶ci, wyposa¿enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Na³o¿yæ ¶rodki ochrony osobistej.
Wyprowadziæ osoby w bezpieczne miejsce.
Patrz ¶rodki ochronne w punkcie 7 i 8.

6.2. ¦rodki ostro¿no¶ci w zakresie ochrony ¶rodowiska
Powstrzymaæ wyciek przy u¿yciu ziemi lub piasku.
Uniemo¿liwiæ przedostanie siê do gruntu i przygruntu. Uniemo¿liwiæ przedostanie siê do wód
powierzchniowych lub kanalizacji.
W przypadku ucieczki gazu do dróg wodnych, gruntu lub kanalizacji nale¿y poinformowaæ o tym
odpowiednie w³adze.

6.3. Metody i materia³y zapobiegaj±ce rozprzestrzenianiu siê ska¿enia i s³u¿±ce do usuwania ska¿enia
Materia³y odpowiednie do poch³aniania: materia³y wch³aniaj±ce, materia³y organiczne, piasek
Umyæ przy u¿yciu du¿ej ilo¶ci wody.
Zatrzymaæ ska¿on± wodê z mycia i usun±æ j±.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz równie¿ rozdzia³ 8 i 13
 

SEKCJA 7: Postêpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. ¦rodki ostro¿no¶ci dotycz±ce bezpiecznego postêpowania

Unikaæ kontaktu ze skór± i oczami, wdychania oparów i mgie³.
Podczas pracy nie je¶æ ani nie piæ.
W zakresie zalecanego wyposa¿enia ochronnego patrz równie¿ rozdzia³ 8.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ³±cznie z informacjami dotycz±cymi wszelkich
wzajemnych niezgodno¶ci

Przechowywaæ z dala od ¿ywno¶ci, napojów i paszy.
Materia³y niekompatybilne:
¯aden w szczególno¶ci.
Wskazówka dla pomieszczeñ:
Pomieszczenia odpowiednio przewietrzone.
Przechowywaæ w temperaturze powy¿ej 5 stopni C.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) koñcowe
Brak
 
 

SEKCJA 8: Kontrola nara¿enia/¶rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotycz±ce kontroli

Wolna krzemionka krystaliczna (d > 10u) - CAS: 14808-60-7
TLV TWA - 0,025 mg/m³ (respirable fraction)

Warto¶ci graniczne nara¿enia DNEL
N.A.

Warto¶ci graniczne nara¿enia PNEC
N.A.
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8.2. Kontrola nara¿enia
Ochrona oczu:

Nie wymagane dla normalnego u¿ytkowania. Jednak¿e nale¿y pracowaæ z zastosowaniem
dobrych praktyk.

Ochrona skóry:
Nie wymaga specjalnych ¶rodków ostro¿no¶ci przy normalnym u¿ytkowaniu.

Ochrona r±k:
Zaleca siê LLPDE (0,06 mm), nitryl (0,4 mm), lub butyl (0,5 mm) . Nie zaleca siê rêkawic
lateksowych.

Ochrona dróg oddechowych:
Nie konieczna przy normalnym u¿ytkowaniu.
Wszystkie ¶rodki ochrony osobistej musz± byæ zgodne ze standartami CE (takkimi jak EN 347
dla rêkawic i EN 166 dla okularów ochronnych), dobrze wykorzystywane i zachowane.
Czas u¿ywania ¶rodków ochrony przeciw substancjom chemicznym zale¿y od róznych
czynników (rodzaj zastosowania, czynniki klimatyczne, metody przechowywania), które mog±
znacznie redukowaæ czas przydatno¶ci przewidziany przez standarty CE.
Nale¿y zawsze skonsultowaæ siê z dostawc± tych ¶rodków ochrony.
Pouczyæ pracownika o sposobie u¿ywania udostêpnionych ¶rodków.
Zagro¿enia termiczne:
¯aden

Kontrole ekspozycji ¶rodowiska:
¯aden
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynników szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U nr 217, poz. 1833, 2002 z pózniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwiazanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz.
86, 2005 
z pózniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166, 2011).
 
 

SEKCJA 9: W³a¶ciwo¶ci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych w³a¶ciwo¶ci fizycznych i chemicznych

Postac: masa
kolor:  ró¿ne
Zapach: charakterystyczny
Warto¶æ progowa zapachu: N.A.
pH: 8-9
Temperatura topnienia / temperatura zamarzania: N.A.
Pocz±tkowa temperatura wrzenia oraz zakres temperatur wrzenia: N.A.
Zapalanie siê cia³a sta³e/ gazy: N.A.
Wysoka/niska palno¶æ lub limity wybuchowo¶ci: N.A.
Gêsto¶æ oparów: N.A.
Temperatura zapalania: == °C
Wska¼nik parowania: N.A.
Ci¶nienie pary: N.A.
Gêsto¶æ relatywna: N.A.
Gêsto¶æ relatywna 1,7-1,8 g/cm³
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Gêsto¶æ oparów: N.A.
Rozpuszczalno¶æ w wodzie: czê¶ciowo rozpuszczalny
Rozpuszczalno¶æ w oleju: N.A.
Lepko¶æ: 55.000-75.000 mPa.s (23°C)
Temperatura samozapalenia: N.A.
Granice zap³onu w powietrzu (%objetosci): N.A.
Temperatura rozk³adu: N.A.
Wspó³czynnik podzia³u (n-oktanol/woda): N.A.
W³a¶ciwo¶ci wybuchowe: N.A.
W³a¶ciwo¶ci wspó³paliwowe: N.A.

9.2. Inne informacje
Mieszalno¶æ: N.A.
Rozpuszczalno¶æ w t³uszczu: N.A.
Przewodno¶æ: N.A.
W³a¶ciwo¶ci charakterystyczne grup substancji N.A.
 

SEKCJA 10: Stabilno¶æ i reaktywno¶æ
10.1. Reaktywno¶æ

Stabilny w warunkach normalnych
10.2. Stabilno¶æ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych
10.3. Mo¿liwo¶æ wystêpowania niebezpiecznych reakcji

¯aden
10.4. Warunki, których nale¿y unikaæ

Stabilne w normalnych warunkach.
10.5. Materia³y niezgodne

Nic szczególnego.
10.6. Niebezpieczne produkty rozk³adu

¯adne.
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotycz±ce skutków toksykologicznych
Drogi przenikania:
 
 
Informacje dot. toksyczno¶ci odno¶nie preparatu:
W oszacowaniu toksyczno¶ci preparatu nale¿y zawsze braæ pod uwagê stê¿enie pojedynczych
komponentów wskazanych w paragrafie 2.

Informacje toksykologiczne dotycz±ce mieszanki:
N.A.

Informacje toksykologiczne dotycz±ce g³ównych substancji obecnych w mieszance:
N.A.
Agresywno¶æ korozyjna/moc podra¿niaj±ca.
oko:

Kontakt bezpo¶redni mo¿e powodowaæ lekkie tymczasowe podra¿nienie.
Moc uwra¿liwiaj±ca:

Nie zauwa¿ono ¿adnego efektu.
Rakotwórczo¶æ:

Nie zauwa¿ono ¿adnego efektu
Mutacje:
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Nie zauwa¿ono ¿adnego efektu
Teratogeneza

Nie zauwa¿ono ¿adnego efektu
Je¶li nie s± podane w inny sposób, dane ¿±dane przez Rozporz±dzenie 453/2010/WE, podane poni¿ej
nie s± stosowane (N.A.):

a) toksyczno¶æ ostra;
b) dzia³anie ¿r±ce/dra¿ni±ce na skórê;
c) powa¿ne uszkodzenie oczu/dzia³anie dra¿ni±ce na oczy;
d) dzia³anie uczulaj±ce na drogi oddechowe lub skórê;
e) dzia³anie mutagenne na komórki rozrodcze;
f) rakotwórczo¶æ;
g) szkodliwe dzia³anie na rozrodczo¶æ;
h) dzia³anie toksyczne na narz±dy docelowe - nara¿enie jednorazowe;
i) dzia³anie toksyczne na narz±dy docelowe - nara¿enie powtarzane;
j) zagro¿enie spowodowane aspiracj±.
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczno¶æ

Brak danych na temat preparatu.
Rozk³adalno¶æ: nie ma danych eksperymentowych ale prawdopodobnie produkt jest tylko
czê¶ciowo rozk³adalny.
Stosowaæ wed³ug prawid³owych praktyk roboczych, unikaj±c rozpraszania produktu w
¶rodowisku.
N.A.

12.2. Trwa³o¶æ i zdolno¶æ do rozk³adu
N.A.

12.3. Zdolno¶æ do bioakumulacji
N.A.

12.4. Mobilno¶æ w glebie
N.A.

12.5. Wyniki oceny w³a¶ciwo¶ci PBT i vPvB
Substancje vPvB: ¯adna - Substancje PBT: ¯adna

12.6. Inne szkodliwe skutki dzia³ania
Brak danych na temat preparatu.
 

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odzyskiwaæ je¶li to mo¿liwe. Dzia³aæ wed³ug obowi±zuj±cych przepisów lokalnych i krajowych.
: 91/156/EWG, 91/689/EWG, 94/62/WE z pó¼niejszymi zmianami.
Kod odpadów utwardzone
(Kod CER): 08 01 12
Kod odpadów nieutwardzone
(kod CER): 08 01 16
 
 
Zasugerowany europejski kod na odpady jest stworzony  na podstawie takiego  sk³adu produktu.
Wed³ug odpowiednich specyfikacji zastosowañ produktu jest mo¿liwa konieczno¶æ zmiany kodu.

SEKCJA 14: Informacje dotycz±ce transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)

Numero ONU: ==
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14.2. Prawid³owa nazwa przewozowa UN
N.A.

14.3. Klasa(-y) zagro¿enia w transporcie 
ADR-Class: produkt bezpieczny
 
IATA-Class: produkt bezpieczny
IMDG-Class: produkt bezpieczny
N.A.

14.4. Grupa pakowania
N.A.

14.5. Zagro¿enia dla ¶rodowiska
Substancja Zanieczyszczaj±ca ¦rodowisko ADR:
Marine pollutant: nie
N.A.

14.6. Szczególne ¶rodki ostro¿no¶ci dla u¿ytkowników
N.A.

14.7. Transport luzem zgodnie z za³±cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
nie

SEKCJA 15: Informacje dotycz±ce przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotycz±ce bezpieczeñstwa, zdrowia i ochrony ¶rodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny

Dyr. 67/548/EWG (Klasyfikacja, pakowanie i oznakowanie substancji niebezpiecznych)
Dyr. 99/45/WE (Klasyfikacje, pakowanie i oznakowanie mieszanin niebezpiecznych)
Dyr. 98/24/WE (Zagro¿enia zwi±zane ze ¶rodkami chemicznymi w miejscu pracy)
Dyr. 2000/39/WE (Wykaz wska¼nikowych warto¶ci nara¿enia zawodowego)
Dyr. 2006/08/WE
Rozporz±dzenie (WE) n. 1907/2006 (REACH)
Rozporz±dzenie (WE) n. 1272/2008 (CLP)
Rozporz±dzenie (WE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP)
Rozporz±dzenie (EU) n. 453/2010 (Za³±cznik I)

Ograniczenia dotycz±ce produktu lub zawartej w nim substancji, zgodnie z Za³±cznikiem XVII
Rozporz±dzenia (WE) 1907/2006 (REACH) i kolejnych zmian:

¯adna
REACH Regulation (1907/2006) 
 
REACH Regulation (1907/2006) – All. XVII: N.A.
REACH Regulatio n° 1907/2006 (REACH) –  Art. 59 (Substances in “Candidate List”): N.A.
CLP Regulation n° 1272/2008 (CLP) and s.m.i.
Directive  n° 1999/45/CE (Dangerous Preparation) and  s.m.i.
Directive  n° 67/548/CEE (Substances) and  s.m.i.
 
Directive  2000/39/CE  and  s.m.i. (Professional threshold limit)
 
Directive 105/2003/CE (Seveso III): N.A.
ADR Agreement – IMDG Code – IATA Regulation
 
VOC (2004/42/EC) : 30 g/l
 
 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63,
poz.322, 2011);
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku);
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik
Urzedowy UE nr L.235 z 5 wrzesnia 2009 roku);
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin;
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliów (REACH);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1018);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005);
Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr
199, poz. 1671, 2002);
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalaczników A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2011 nr 110 poz. 641).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0,
poz. 445);
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
równiez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej s
Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
równiez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z
pózniejszymi zmianami).
:
 
 
:
 
 
 
15.2. Ocena bezpieczeñstwa chemicznego
 

Nie

SEKCJA 16: Inne informacje
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Niniejszy dokument zosta³ przygotowany przez kompetentn± osobê, która otrzyma³a odpowiednie
przeszkolenie
G³ówne ¼ród³a informacji:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau)

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymagan bezpieczenstwa.
Ta karta anuluje i zastêpuje wczesniejsze edycjê.
 
ADR: Umowa Europejska dotycz±ca Miêdzynarodowego Przewozu 

Drogowego Towarów Niebezpiecznych
CAS: Chemical Abstracts Service (oddzia³ Amerykañskiego Towarzystwa 

Chemicznego).
CLP: Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie
DNEL: Pochodny Poziom Niepowoduj±cy Zmian
EINECS: Europejski Wykaz Istniej±cych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
GefStoffVO: Rozporz±dzenie o Substancjach Niebezpiecznych, Niemcy
GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania 

Chemikaliów
IATA: Miêdzynarodowe Zrzeszenie Przewo¼ników Powietrznych
IATA-DGR: Konwencja w sprawie Bezpiecznego Transportu Materia³ów
ICAO: Organizacja Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ICAO-TI: Instrukcje Techniczne
IMDG: Miêdzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych
INCI: Miêdzynarodowe Nazewnictwo Sk³adników  Kosmetycznych
KSt: Wska¼nik wybuchowo¶ci.
LC50: Stê¿enie ¶miertelne dla 50 procent osobników badanej populacji
LD50: Dawka ¶miertelna dla 50 procent osobników badanej populacji
LTE: Przed³u¿one nara¿enie.
PNEC: Przewidywane Stê¿enie Niepowoduj±ce Zmian w ¦rodowisku�
RID: Regulamin Miêdzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów 

Niebezpiecznych
STE: Krótkie nara¿enie.
STEL: Krótkoterminowa Dopuszczalna Warto¶æ Nara¿enia�
STOT: Dzia³anie Toksyczne Na Narz±dy Docelowe
TLV: Najwy¿sza Dopuszczalna Warto¶æ Stê¿enia
TWA Najwy¿sza Dopuszczalna ¦rednia Warto¶æ Stê¿enia W Ci±gu 8-

Godzinnego Wymiaru Czasu Pracy
OEL: European threshold limit value
VLE: Threshold Limiting Value.
WGK: Niemiecka Klasa Zagro¿enia Dla Wód
N.A.: N.A.
N.D.:
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