11. Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące
skutków toksykologicznych

Brak danych

Inne informacje

Brak danych z zakresu działania rakotwórczego, mutagennego i szkodliwego działania na rozrodczość.

12. Informacje ekologiczne
Toksyczność

Brak danych

Trwałość i zdolnodość
rozkadu

Brak danych

Zdolność do bioakumulacji

Nie został okrelony dla produktu.

Mobilność w glebie

Brak danych

Wyniki oceny właściwości
PBT i vPvB

Brak danych

Inne szkodliwe skutki
działania

Unikać skażenia środowiska

13. Postępowanie z odpadami
8 ‐odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powok ochronnych (farb,
lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 03‐odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 12‐odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe.
Znacznych ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale
należy je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów
i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji
odpadów. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w
każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z
utylizacja odpadów a także z wymogami wadz lokalnych.

Metody unieszkodliwiania
odpadów

14. Informacje o transporcie
Numer UN

Nie regulowany ADR

Prawidłowa nazwa
przewozowa UN

‐‐‐

Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie

---

Grupa pakowania

----

Zagrożenia dla
środowiska

---

Szczególne środki
ostrożności dla
użytkowników
Transport luzem zgodnie
z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78
i kodeksem IBC

---

---

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeźstwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla mieszaniny:
Rozporzdzenie ( WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji , oceny ,
udzielania zezwoleiń stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów ( REACH ), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów , zmieniające dyrektyw1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
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