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* 1   Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja  przedsi ębiorstwa

. Identyfikator produktu

. Nazwa handlowa: Griffon HT 120

. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

. Zastosowanie substancji / preparatu Klej

. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki

. Producent/Dostawca:
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 113 235700
fax. +31 113 235800
e mail: msds@bison.boltongroup.nl

. Komórka udzielaj ąca informacji: Bison QESH

. Numer telefonu alarmowego: +31 113 235700

* 2   Identyfikacja zagro żeń

. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

. Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 płomie ń

Flam. Liq. 2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Działa dra żni ąco na oczy.

STOT SE 3 H335+H336 Może powodowa ć podra żnienie dróg oddechowych. Mo że
wywoływa ć uczucie senno ści lub zawroty głowy.

. Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw ą Rady 67/548/EWG lub dyrektyw ą 1999/45/WE

Xi; Produkt dra żni ący

R36/37:   Działa dra żni ąco na oczy i drogi oddechowe.

F; Produkt wysoce łatwopalny

R11:   Produkt wysoce łatwopalny.

R66-67:   Powtarzaj ące si ę nara żenie mo że powodowa ć wysuszanie lub p ękanie
skóry. Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy.

. Szczególne wskazówki o zagro żeniu dla człowieka i środowiska:
Produkt podlega obowi ązkowi oznakowania na podstawie metody obliczania "O gólnej
wytycznej klasyfikowania preparatów w UE" w jej ost atnio wa żnej wersji.
Dłu ższy lub powtarzaj ący si ę kontakt ze skór ą może wywoła ć zapalenie skóry w
wyniku działania odtłuszczaj ącego rozpuszczalnika.
Działa odurzaj ąco.

(ci ąg dalszy na stronie 2)
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. System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspólnoty E uropejskiej, jednak jest
uzupełniona danymi z literatury fachowej i danymi f irmowymi.

. Elementy oznakowania

. Oznaczenia według wytycznych EWG:
Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarz ądzenia o substancjach
szkodliwych.

. Litera w oznaczeniu i okre ślenie niebezpiecze ństwa produktu:
Xi Produkt dra żni ący
F Produkt wysoce łatwopalny

. Zestawy R:
11 Produkt wysoce łatwopalny.
36/37 Działa dra żni ąco na oczy i drogi oddechowe.
66 Powtarzaj ące si ę nara żenie mo że powodowa ć wysuszanie lub p ękanie skóry.
67 Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy.

. Zestawy S:
9 Przechowywa ć pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
16 Nie przechowywa ć w pobli żu źródeł zapłonu - nie pali ć tytoniu.
24/25 Unika ć zanieczyszczenia skóry i oczu.
26 Zanieczyszczone oczy przemy ć natychmiast du żą ilo ści ą wody i zasi ęgnąć

porady lekarza.
46 W razie połkni ęcia niezwłocznie zasi ęgnij porady lekarza - poka ż opakowanie

lub etykiet ę.
51 Stosowa ć wył ącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

. Inne zagro żenia

. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB

. PBT: Nie nadaj ący si ę do zastosowania.

. vPvB: Nie nadaj ący si ę do zastosowania.

* 3   Skład/informacja o składnikach

. Mieszaniny

. Opis: Środek klej ący

. Składniki niebezpieczne:

109-99-9 tetrahydrofuran
 Xi R36/37;  F R11

R19
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

25-50%

78-93-3 butan-2-on
 Xi R36;  F R11

R66-67
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

25-50%

67-64-1 aceton
 Xi R36;  F R11

R66-67
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

2,5-10%

. Wskazówki dodatkowe:
Pełna tre ść przytoczonych wskazówek dotycz ących zagro żeń znajduje si ę w rozdziale
16.

(ci ąg dalszy na stronie 3)
 PL



strona: 3/9
Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 08.11.2012 Aktualizacja: 11.10.2012Numer wersji 4

Nazwa handlowa: Griffon HT 120

(ci ąg dalszy od strony 2)

35.0.20

4   Środki pierwszej pomocy

. Opis środków pierwszej pomocy

. Po wdychaniu:
Dostarczy ć świe że powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepł o. W przypadku
utrzymuj ących si ę dolegliwo ści skonsultowa ć z lekarzem.
W przypadku utraty przytomno ści uło żenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.

. Po styczno ści ze skór ą: Ogólnie produkt nie działa dra żni ąco na skór ę.

. Po styczno ści z okiem:
Płuka ć oczy z otwart ą powiek ą przez kilka minut pod bie żącą wod ą. W przypadku
utrzymuj ącej si ę dolegliwo ści zasi ęgnąć porady lekarza.

. Po przełkni ęciu: Nie powodowa ć wymiotów i sprowadzi ć lekarza.

. Wskazówki dla lekarza:

. Najwa żniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia
Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego
post ępowania z poszkodowanym
Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

5   Post ępowanie w przypadku po żaru

. Środki ga śnicze

. Przydatne środki ga śnicze:
Mgła wodna
Piana odporna na alkohol
Proszek ga śniczy
Dwutlenek w ęgla

. Środki ga śnicze nieprzydatne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa: Woda pełnym strumieniem

. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą
Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

. Informacje dla stra ży po żarnej

. Specjalne wyposa żenie ochronne: Zało żyć urz ądzenie ochrony dróg oddechowych.

. Inne dane
Zagro żone zbiorniki ochłodzi ć strumieniem wody.
Wodę ska żoną nale ży zbiera ć oddzielnie, nie mo że ona dosta ć si ę do kanalizacji.

6   Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosi ć ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenie ść w bezpieczne miejsce.

. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska:
Zapobiec przenikni ęcie do kanalizacji, rowów i piwnic.
Nie dopu ści ć do przenikni ęcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód
gruntowych.

. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę ska żenia i słu żące do
usuwania ska żenia:
Zebra ć za pomoc ą materiału wi ążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał
wi ążący kwasy, materiał wi ążący uniwersalny, trociny).
Materiał ska żony usun ąć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczaj ące przewietrzenie.

. Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdz iał 7.
Informacje na temat osobistego wyposa żenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

(ci ąg dalszy na stronie 4)
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7   Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie

. Sposób obchodzenia si ę:

. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Troszczy ć si ę o dobre przewietrzanie pomieszcze ń, tak że w pobli żu podłogi (pary
są cz ęsto ci ęższe od powietrza).

. Wskazówki dla ochrony przeciwpo żarowej i przeciwwybuchowej:
Źródła zapłonu trzyma ć z daleka - nie pali ć tytoniu.
Przedsi ęwzi ąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.

. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich
wzajemnych niezgodno ści

. Składowanie:

. Wymagania w stosunku do pomieszcze ń składowych i zbiorników:
Przechowywa ć w chłodnym miejscu.

. Wskazówki odno śnie wspólnego składowania: Nie konieczne.

. Dalsze wskazówki odno śnie warunków składowania:
Zbiornik trzyma ć szczelnie zamkni ęty.
Składowa ć w dobrze zamkni ętych beczkach w chłodnym i suchym miejscu.

. Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

8   Kontrola nara żenia/ środki ochrony indywidualnej

. Dodatkowe wskazówki dla wykonania urz ądze ń technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

. Parametry dotycz ące kontroli

. Składniki wraz z kontrolowanymi warto ściami granicznymi zale żnymi od miejsca
pracy:

109-99-9 tetrahydrofuran
NDS () NDSCh: 300 mg/m 3

NDS: 150 mg/m 3

78-93-3 butan-2-on
NDS () NDSCh: 900 mg/m 3

NDS: 450 mg/m 3

67-64-1 aceton
NDS () NDSCh: 1800 mg/m 3

NDS: 600 mg/m 3

. Wskazówki dodatkowe: Podstaw ą były aktualnie obowi ązuj ące wykazy.

. Kontrola nara żenia

. Osobiste wyposa żenie ochronne:

. Ogólne środki ochrony i higieny:
Nale ży przestrzega ć zwyczajne środki ostro żności przy obchodzeniu si ę z
chemikaliami.
Trzyma ć z dala od środków spo żywczych napojów i pasz.
Zabrudzon ą, nas ączon ą odzie ż natychmiast zdj ąć.
Myć r ęce przed przerw ą i przed ko ńcem pracy.
Unika ć styczno ści z oczami i skór ą.

. Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obci ążenia urz ądzenie filtruj ące do
oddychania; w przypadku intensywnej lub dłu ższej ekspozycji zastosowa ć urz ądzenie
do ochrony dróg oddechowych niezale żne od powietrza otoczenia.
Zalecana ochrona dróg oddechowych.

(ci ąg dalszy na stronie 5)
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. Ochrona r ąk:

Rękawice ochronne

Rękawice / odporne na rozpuszczalniki
Materiał, z którego wykonane s ą r ękawice musi by ć nieprzepuszczalny i odporny na
działanie produktu / substancji / preparatu.
Z powodu braku bada ń nie mo żna poda ć żadnego zalecenia dotycz ącego materiału dla
r ękawic do ochrony przed produktem / preparatem / mie szanin ą substancji
chemicznych.
Wybór materiału na r ękawice ochronne przy uwzgl ędnieniu czasów przebicia,
szybko ści przenikania i degradacji.

. Materiał, z którego wykonane s ą r ękawice
Wybór odpowiednich r ękawic nie zale ży tylko od materiału, lecz tak że od innych
cech jako ściowych i zmienia si ę od producenta do producenta. Poniewa ż produkt
jest preparatem składaj ącym si ę z kilku substancji, to odporno ści materiałów, z
których wykonano r ękawice nie mo żna wcze śniej wyliczy ć i dlatego te ż musi by ć ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

. Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s ą r ękawice
Od producenta r ękawic nale ży uzyska ć informacj ę na temat dokładnego czasu
przebicia i go przestrzega ć.

. Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadaj ą si ę r ękawice z nast ępuj ących
materiałów:
Rękawice z PCW lub PE

. Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkni ęte

. Ochrona ciała: Odzie ż ochronna odporna na rozpuszczalniki

9   Właściwo ści fizyczne i chemiczne

. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych

. Ogólne dane

. Wygl ąd:
Forma: Płynny
Kolor: Zgodnie z nazw ą produktu

. Zapach: Charakterystyczny

. Próg zapachu: Nieokre ślone.

. Warto ść pH: Nieokre ślone.

. Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okre ślony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 55°C

. Punkt zapłonu: < 0°C

. Łatwopalno ść (stała gazowa): Nie nadaj ący si ę do zastosowania.

. Temperatura palenia si ę: 230°C

. Temperatura rozkładu: Nieokre ślone.

. Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.
(ci ąg dalszy na stronie 6)
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. Niebezpiecze ństwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale
możliwe jest powstawanie par/ mieszanek
powietrza gro żących wybuchem.

. Granice niebezpiecze ństwa wybuchu:
Dolna: 1,5 Vol %
Górna: 12,0 Vol %

. Ci śnienie pary w 20°C: 200 hPa

. Gęsto ść w 20°C: 0,95 g/cm 3

. Gęsto ść wzgl ędna Nieokre ślone.

. Gęsto ść par Nieokre ślone.

. Szybko ść parowania Nieokre ślone.

. Rozpuszczalno ść w/ mieszalno ść z
Woda: Nie lub mało mieszalny.

. Współczynnik podziału (n-oktanol/
woda): Nieokre ślone.

. Lepko ść:
Dynamiczna w 20°C: 2750 mPas
Kinetyczna: Nieokre ślone.
rozpuszczalniki organiczne: 80,3 %
Zawarto ść ciał stałych: 19,7 %

. Inne informacje Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

10  Stabilno ść i reaktywno ść

. Reaktywno ść

. Stabilno ść chemiczna

. Rozkład termiczny/ warunki których nale ży unika ć:
Brak rozkładu przy u życiu zgodnym z przeznaczeniem.

. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne nie s ą znane.

. Warunki, których nale ży unika ć Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

. Materiały niezgodne: Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

. Niebezpieczne produkty rozkładu:
Niebezpiecze ństwo tworzenia si ę toksycznych produktów pirolizy.

11  Informacje toksykologiczne

. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych

. Ostra toksyczno ść:

. Pierwotne działanie dra żni ące: Działanie Gatunek Metoda:

. na skórze: Brak działania dra żni ącego.

. w oku: Działanie dra żni ące.

. Uczulanie: Žadne działanie uczulaj ące nie jest znane.

. Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
Produkt wykazuje nast ępuj ące zagro żenia w oparciu o metod ę oblicze ń według
ogólnych wytycznych klasyfikacji Wspólnoty Europejs kiej dotycz ących receptur,
wersja ostatnia:
Substancja dra żni ąca

12  Informacje ekologiczne

. Toksyczno ść

. Toksyczno ść wodna: Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu Brak dost ępnych dalszych istotnych danych
(ci ąg dalszy na stronie 7)
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. Zachowanie si ę w obszarach środowiska:

. Zdolno ść do bioakumulacji Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

. Mobilno ść w glebie Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

. Dalsze wskazówki ekologiczne:

. Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwo ści dla wody 1 (samookre ślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy
dla wody
Nie dopu ści ć do przedostania si ę w stanie nierozcie ńczonym lub w du żych ilo ściach
do wód gruntowych, wód powierzchniowych b ądź do kanalizacji.

. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB

. PBT: Nie nadaj ący si ę do zastosowania.

. vPvB: Nie nadaj ący si ę do zastosowania.

. Inne szkodliwe skutki działania Brak dost ępnych dalszych istotnych danych

13  Post ępowanie z odpadami

. Metody unieszkodliwiania odpadów

. Zalecenie:
Nie mo że podlega ć obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopu ści ć do
przedostania si ę do kanalizacji.

. Opakowania nieoczyszczone:

. Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami.
Opakowania, których oczyszczenie nie jest mo żliwe nale ży usuwa ć tak jak materiał.

14  Informacje dotycz ące transportu

. Numer UN

. ADR, IMDG, IATA UN1133

. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

. ADR 1133 KLEJE, Przepisy szczególne 640H

. IMDG, IATA ADHESIVES

. Klasa(-y) zagro żenia w transporcie

. ADR

. Klasa 3 (F1) materiały ciekłe zapalne

. Nalepka 3 

. IMDG, IATA

. Class 3 Flammable liquids.

. Label 3 

. Grupa opakowa ń

. ADR, IMDG, IATA III

. Zagro żenia dla środowiska:

. Zanieczyszczenia morskie: Nie

. Szczególne środki ostro żności dla
użytkowników Uwaga: materiały ciekłe zapalne

. Liczba Kemlera: 33
(ci ąg dalszy na stronie 8)
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. Numer EMS: F-E,S-D

. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem
II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
IBC Nie nadaj ący si ę do zastosowania.

. Transport/ dalsze informacje:

. ADR

. Ilo ści ograniczone (LQ) 5L

. Kategoria transportowa 3 

. Kodów zakazu przewozu przez tunele D/E

. IMDG

. Uwagi: Under certain conditions substances in
Class 3 (flammable liquids) can be
classified in packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph
2.3.2.2

. UN "Model Regulation": UN1133, KLEJE, Przepisy szczególne 640H,
3, III

* 15  Informacje dotycz ące przepisów prawnych

. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny

. Oznaczenia według wytycznych EWG:
Produkt został sklasyfikowany i oznaczony wg. norm EWG/zarz ądzenia o substancjach
szkodliwych.

. Litera w oznaczeniu i okre ślenie niebezpiecze ństwa produktu:
Xi Produkt dra żni ący
F Produkt wysoce łatwopalny

. Zestawy R:
11 Produkt wysoce łatwopalny.
36/37 Działa dra żni ąco na oczy i drogi oddechowe.
66 Powtarzaj ące si ę nara żenie mo że powodowa ć wysuszanie lub p ękanie skóry.
67 Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy.

. Zestawy S:
9 Przechowywa ć pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
16 Nie przechowywa ć w pobli żu źródeł zapłonu - nie pali ć tytoniu.
24/25 Unika ć zanieczyszczenia skóry i oczu.
26 Zanieczyszczone oczy przemy ć natychmiast du żą ilo ści ą wody i zasi ęgnąć

porady lekarza.
46 W razie połkni ęcia niezwłocznie zasi ęgnij porady lekarza - poka ż opakowanie

lub etykiet ę.
51 Stosowa ć wył ącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego:
Ocena Bezpiecze ństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

* 16  Inne informacje
Dane opieraj ą si ę na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre ślaj ą jednak w
sposób ostateczny wła ściwo ści produkcyjnych i nie mog ą by ć uzasadnieniem
prawomocnych umów.

. Odnośne zwroty
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa dra żni ąco na oczy.
H335 Może powodowa ć podra żnienie dróg oddechowych.

(ci ąg dalszy na stronie 9)
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H336 Może wywoływa ć uczucie senno ści lub zawroty głowy.

R11 Produkt wysoce łatwopalny.
R19 Może tworzy ć wybuchowe nadtlenki.
R36 Działa dra żni ąco na oczy.
R36/37 Działa dra żni ąco na oczy i drogi oddechowe.
R66 Powtarzaj ące si ę nara żenie mo że powodowa ć wysuszanie lub p ękanie skóry.
R67 Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy.

. Wydział sporz ądzaj ący wykaz danych: QESH Department

. Partner dla kontaktów: Reach coördinator

. * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej   
 PL


