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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Flockungsmittel VETROFLOCCULANT, flüssig

1.1. Identyfikator produktu

VETROFLOCCULANT BO 50028331 / BO50028335

Inne nazwa handlowa

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Środek flokujący

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Brak danych

Zastosowania, których się nie zaleca

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

BOHLE AGNazwa firmy:

Ulica: Dieselstr. 10

Miejscowość: 42781 Haan

Telefon: Telefaks:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.dee-mail:

Dr. Martin SchadeOsoba do kontaktu: +49 2129 5568-300Telefon:

e-mail: MSDS@bohle.de

www.bohle.comInternet:

ChemieWydział Odpowiedzialny:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-844631.4. Numer telefonu 

alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

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

Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im przepisami krajowymi.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Specjalne oznakowanie niektórych preparatów

EUH208 Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje dodatkowe

Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im przepisami krajowymi.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Akrylat
Charakterystyka chemiczna
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Składniki niebezpieczne

IlośćNazwa chemicznaNr CAS

Nr WE Nr Index Nr REACH

Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

<0,05%2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 

H315 H318 H317 H400 H411

Wydźwięk zdań H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

IlośćNazwa chemicznaNr CAS Nr WE

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

2634-33-5 220-120-9 <0,05% %1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

skórny:  LD50 = >5000 mg/kg; doustny:  LD50 = 1450 mg/kg   Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Udzielający pierwszej pomocy: stosować środki ochrony osobistej!

Poszkodowanych należy wydostać ze strefy zagrożenia i ułożyć. 

Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież.

Wskazówki ogólne

Osoby poszkodowane wynieść na świeże powietrze, trzymać w ciepłym, spokojnym miejscu. Przy podrażnieniu 

dróg oddechowych należy udać się do lekarza.

W przypadku wdychania

Zmyć mydłem i dużą ilością wody. W razie podrażnień skóry udać się do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

W przypadku kontaktu z oczami oczy przemyć przy otwartych powiekach obficie wodą, potem skonsultować 

natychmiast z okulistą.

W przypadku kontaktu z oczami

Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
W przypadku połknięcia

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak danych

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

poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO2) 

Proszek gaśniczy 

piana gaśnicza 

Rozpylony strumień wody

Odpowiednie środki gaśnicze

Pełny strumień wody

Niewłaściwe środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą powstawać:  Gazy/opary, trujące 
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Tlenek węgla 

tlenki azotu (NOx)

5.3. Informacje dla straży pożarnej

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

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

wody.

Informacja uzupełniająca

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

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

Stosować środki ochrony osobistej.

Ogólne wskazówki

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 

Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

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

Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Zebrać wyciek. Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, 

uniwersalny środek wiążący). Gromadzić w odpowiednich zamkniętych pojemnikach i usuwać Utylizować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne informacje

Patrz dział 8. Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i lokalne wyciągi w miejscach krytycznych. 

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. 

W celu uniknięcia ryzyka dla człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją

Sam produkt nie jest palny. 

Ogólnie przyjęte środki zapobiegawcze ochrony przeciwpożarowej. 

Środki gaśnicze należy dostosować do otoczenia.

Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu

Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież. 

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. 

Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać zanieczyszczenia skóry. 

Nie wdychać oparów.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy

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

niezgodności

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. 

Przechowywać w miejscu, które dostępne jest tylko upoważnionym osobom. 

Chronić przed:  Gorąco, Mróz. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

temperatura magazynowania: 10 - 40°C

Inne informacje o warunkach przechowywania

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
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Środek flokujący

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Nie zawiera żadnych substancji w ilości powyżej dopuszczalnej granicy, dla których ustalone są dopuszczalne 

wartości na stanowisku pracy.

Inne informacje dotyczące dopuszczalnych wartości narażenia

8.2. Kontrola narażenia

Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i lokalne wyciągi w miejscach krytycznych.

Stosowne techniczne środki kontroli

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne

Okulary ochronne z osłoną boczną po: EN 166

Ochrona oczu lub twarzy

Neopren

Kauczuk butylowy 

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. EN ISO 374 

Należy uwzględnić czas przenikania i cechy źródła substancji.

Ochrona rąk

Odzież ochronna po: EN 13034 typ 6 o ograniczonej szczelności na odpryski

Ochrona skóry

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. A-P2

Ochrona dróg oddechowych

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 

Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby.

Kontrola narażenia środowiska

CiekłyStan fizyczny:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Kolor: bezbarwny

bez zapachuZapach:

Metoda testu

Zmiana stanu

0 °CTemperatura topnienia/krzepnięcia:

nie dotyczyTemperatura zapłonu:

żaden

Właściwości wybuchowe

pH (przy 20 °C): 4,5

Lepkość dynamiczna:

  (przy 20 °C)

10 mPa·s

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie mieszalny

<23 hPaPrężność par:

  (przy 20 °C)

Gęstość (przy 20 °C): 1,0 g/cm³ DIN 51757

9.2. Inne informacje

Inne właściwości bezpieczeństwa
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Niebezpieczeństwo wybuchu ujemny, bez eksplozji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

W przypadku użytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie występują reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane reakcje niebezpieczne.

Mróz, Gorąco, Promieniowanie UV/światło słoneczne

10.4. Warunki, których należy unikać

Środek utleniający

10.5. Materiały niezgodne

Nie ulega rozkładowi w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

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

Nazwa chemicznaNr CAS

ŹródłoGatunekDawkaDroga narażenia Metoda

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

SzczurLD50 1450 

mg/kg
droga pokarmowa

SzczurLD50 >5000 

mg/kg
skóra

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

Może powodować podrażnienie oczu u osób podatnych.

Działanie drażniące i żrące

Działanie uczulające

Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

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

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

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne:  Brak dostępnych informacji.
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Nr CAS Nazwa chemiczna

[h] | [d]Toksyczność dla 

organizmów wodnych

Dawka ŹródłoGatunek Metoda

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one2634-33-5

Ostra toksyczność dla 

ryb

96 hLC50 1,3-1,6 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Pstrąg tęczowy)

Ostra toksyczność dla 

alg

72 hErC50 0,15 

mg/l

Ostra toksyczność dla 

skorupiaków

48 hEC50 1,5-3,3 

mg/l

Daphnia magna 

(rozwielitka wielka)

Ostra toksyczność 

bakterii

  (EC50 3,3 mg/l) 3 h Osad czynny OECD 209

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych

Nr CAS Nazwa chemiczna

ŹródłoWartośćMetoda d

Ocena

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one2634-33-5

     OECD 303 A > 90%

     Łatwo biodegradowalny (według kryteriów OECD).

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak wskazówek na potencjał bioakumulacyjny.

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

Substancja zawarta w mieszaninie nie spełnia kryteriów PBT/vPvB zawartych z załączniku XIII do 

rozporządzenia REACH.

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w 

odniesieniu do organizmów innych niż zwalczane, ponieważ żaden z jego składników nie spełnia odnośnych 

kryteriów.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Zawiera: brak chlorowcowane węglowodory 

niewielkie zagrożenie dla wód 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. 

Nie dopuścić do przedostania się do gruntu/gleby.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zanieczyszczone opakowania utylizować tak samo, jak ich zawartość.

Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport lądowy (ADR/RID)
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14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Transport wodny śródlądowy (ADN)

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Transport morski (IMDG)

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.2. Prawidłowa nazwa 

przewozowa UN:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów 

transportowych.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

NieZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: 

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

Ograniczenia użycia (REACH, załączniku XVII):

Wpis 75

Przepisy narodowe

1 - niewielkie zagrożenie dla wódKlasa zagrożenia wód (D):

Informacja uzupełniająca

Produkt jest zaszeregowany i oznakowany według wytycznych WE (Wspólnoty Europejskiej) lub według 

krajowych ustaw.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa substancji.

SEKCJA 16: Inne informacje

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 Zawiera 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)

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.)
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