Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej
zgodna z rozporządzeniem WE 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR
w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleiń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

1. Identyfikacja mieszaniny i przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu

Berox

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Wodorozcieńczalny preprat do zabezpieczania antykorozyjnego metalu
w betonie komórkowym

Producent

NOLACK Sp. z o.o. ul.Modlińska 33 05-110 Jabłonna
e‐mail osoby odpowiedzialnej za kartę nolack@wp.pl

Informacja
toksykologiczna

Data sporządzenia

25.10.2012

Aktualizacja

01.01.2013r.

Telefon alarmowy czynny od poniedziałku do pitku 8.00‐16.00

tel. (22) 7825100

2. Identyfikacja zagrożeń mieszaniny
Klasyfikacje
zagrożeń

Elementy
etykiety

Inne
zagrożenia

Nie zaklasyfikowany jako szkodliwy
S 2:Chronić przed dziećmi.
S 24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ‐pokaż opakowanie lub etykietę
Brak innych zagroże.ń Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII
rozporzdzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

3. Skład i informacja o składnikach
Nazwa chemiczna

%
wagowy

Nr CAS

Nr EINECS

Symbole

Zwroty R

zagrożenia

Klasyfikacja
wg CLP

Nie zawiera innych substancji niebezpiecznych w ilościach uwzgęldnianych w klasyfikacji

4. Środki pierwszej pomocy
Opis rodków pierwszej
pomocy

OCZY ‐natychmiast wypłukać szeroko otwarte oczy łagodnym strumieniem wody przez
porady lekarza. Soczewki kontaktowe wyjmij i umyj.
minimum 5minut Zasięgnąć
.
INHALACJA ‐ w przypadku narażenia wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.
Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny ‐ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i
wezwa pomoc medyczn .Zapewnić poszkodowanemu utrzymanie ciepła. Rozlunić ciasną odzież,
na przykad kołnierz, krawat lub pasek.
SKÓRA ‐ umyć dokadnie skórę wodą z mydłem , spłukać. Zmienić i uprać zabrudzoną odzież.
Obserwować zanieczyszczone miejsca na skórze.
POŁKNIĘCIE wypłukać usta zasignąć natychmiast porady lekarza pokazując etykietę lub tą
kartę.
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Najważniejsze ostre i
opóźnione objawy oraz
skutki narażenia
Wskazania dotyczące
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczególnego posętpowania
z poszkodowanym
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Ewentualnie alergia i podrażnienie.
W razie potrzeby należy zasięgnć porady lekarza pokazując etykietę lub kartę
charakterystyki

