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Sekcja : 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1.  Identyfikator produktu:  

NAZWA HANDLOWA: DOT-4 Eco Premium 

1.2.  Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

ZASTOSOWANIE ZIDENTYFIKOWANE: DOT-4 Eco Premium to płyn hamulcowy do układów hydraulicznych. 

 

ZASTOSOWANIE ODRADZANE: Nie określono 

1.3.  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 SPECOL SP. Z O.O. 
ADRES: 41-508 CHORZÓW 

 UL. KLUCZBORSKA 31 

TELEFON/FAX: (32) 245 91 33 / (32) 245 94 47 

E-MAIL: technolog@specol.com.pl 

1.4.  Numer telefonu alarmowego 

OGÓLNY NUMER ALARMOWY: 112, STRAŻ POŻARNA: 998, POGOTOWIE MEDYCZNE: 999, 

SPECOL: (32) 245 91 33 (w godzinach: 7-15) 

 

Sekcja : 2 Identyfikacja zagrożeń 

2.1.  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

 wg. (WE) nr 1272/2008 (CLP):  

ZAGROŻENIE WYNIKAJĄCE Z  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH Brak  

ZAGROŻENIE DLA CZŁOWIEKA:  Brak  

ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA: Brak  

 

2.2.  Elementy oznakowania 

PIKTOGRAM: Brak 

HASŁO OSTRZEGAWCZE: Brak 

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA: Brak 

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Brak 

 

2.3.  Inne zagrożenia 

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo 

bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej. 

Na podstawie aktualnego stanu wiedzy produkt przy właściwym użytkowaniu nie zagraża ludziom czy środowisku. 
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Sekcja : 3 Skład/informacje o składnikach 

3.1.  Substancje 

Nie dotyczy 

3.2.  Mieszaniny 

Mieszanina eterów glikolu, dodatków i stabilizatorów. 

Mieszanina zawiera następujące związki niebezpieczne:  

 

NAZWA: 2,2'-oksybisetanol 

ZAKRES STĘŻEŃ: 1-10% 

NUMER CAS: 111-46-6 

NUMER WE: 203-872-2 

KLASYFIKACJA WG. 1272/2008/WE: Acute Tox. 4: H302 

 

Pełna treść zwrotów R i H w Sekcji 16 

Sekcja : 4 Środki pierwszej pomocy 

4.1.  Opis środków pierwszej pomocy 

ZALECENIA OGÓLNE: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć 

porady lekarskiej. 

 

WDYCHANIE: W razie wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

 

KONTAKT Z OCZAMI: W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć 

pomocy lekarskiej. 

 

KONTAKT ZE SKÓRĄ: Zanieczyszczoną skórę spłukać dokładnie dużą ilością wody z mydłem.  

 

POŁKNIĘCIE: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nie podawać nic do spożycia osobie nieprzytomnej. 

Zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. 

4.2.  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

OBJAWY: Nieznane 

 

ZAGROŻENIA: Nieznane  

4.3.  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegółowego postępowania  

z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 
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Sekcja : 5 Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1.  Środki gaśnicze 

ODPOWIEDNIE ŚRODKI GAŚNICZE:        Strumień rozpylonej wody. Piana, proszek lub przeciwpożarowe gaśnice, 

piasek, materiały niepalne (azot, dwutlenek węgla). 

 

NIEODPOWIEDNIE ŚRODKI GAŚNICZE: Zwarte prądy wody. 

5.2.  Szczegółowe zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Podczas spalania mogą tworzyć się niebezpieczne wybuchające gazy (tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu).  

Unikać wdychania produktów spalania – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Jeśli wystawione na działanie ognia, 

chłodzić pojemniki przez spryskiwanie wodą. 

5.3.  Informacje dla straży pożarnej 

Zawiadomić otoczenie o awarii; ewakuować z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w akcji gaśniczej, 

w razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze. Osoby biorące udział w gaszeniu powinny być przeszkolone, wyposażone 

w aparaty z niezależnym dopływem powietrza oraz pełną odzież ochronną.  

Sekcja : 6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 

środowiska 

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

Ograniczyć dostęp osób trzecich do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. 

Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków było przeprowadzone przez odpowiednio przeszkolony personel. Unikać 

zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Nie wdychać par lub mgły. W przypadku awarii w pomieszczeniach zamkniętych 

zapewnić odpowiednie wentylowanie lub wietrzenie. Nie palić tytoniu, usunąć źródła ognia i ugasić otwarty ogień.  

6.2.  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Jeśli to możliwe bezpiecznie usunąć lub ograniczyć wydzielanie się produktu. Nie dopuścić do przedostania się produktu 

do studzienek ściekowych, wód i gleby. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze, ochrony środowiska oraz BHP. 

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

6.3.1.     
Jeżeli to możliwe i bezpieczne, powstrzymać lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy, uszkodzone 

opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu; 

duże ilości zebranej cieczy odpompować. 

6.3.2.   
Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek, wermikulit), zebrać do pojemnika 

na odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać 

wodą. W razie potrzeby skorzystać z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpadów. 

6.4.  Odniesienie do innych sekcji 

Odnieść się do sekcji 13 (postępowanie z odpadami) 

Odnieść się do sekcji 8 (środki ochrony indywidualnej) 
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Odnieść się do sekcji 7 (postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie) 

Sekcja : 7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1.  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE: Jeżeli produkt jest odpowiednio przechowywany i użytkowany, nie ma potrzeby 

stosowania specjalnych środków zaradczych. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PRZECIWWYBUCHOWA: Stosować się do ogólnych, przemysłowych zasad 

przepisów przeciwpożarowych. 

 

ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM: Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy  

z preparatem. Po skończonej pracy każdorazowa umyć ręce wodą z mydłem. Zanieczyszczoną, nasiąkniętą odzież ściągnąć 

i umieścić z dala od źródeł ciepła i ognia. Wyprać przed ponownym założeniem.  

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

Przechowywać w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

Przechowywać poza zasięgiem dzieci, z dala od żywności, napojów i pasz. 

7.3.  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dostępnych danych. 

Sekcja : 8 Kontrola narażenia /środki ochrony indywidualnej 

8.1.  Parametry dotyczące kontroli 

NAZWA: NDS: NDSCh: NDSP: 

2,2'-oksybisetanol  

(frakcja wdychalna) 10 mg/m3 -- mg/m3 -- 

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) 

 

Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL) zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006: 

• 2,2'-oksybisetanol [CAS 111-46-6] 

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (działanie ogólnoustrojowe): 

43 mg/kg m.c./dzień 

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez drogi oddechowe (działanie 

miejscowe): 60 mg/kg m.c.  

Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę 

(działanie ogólnoustrojowe): 21 mg/kg m.c./dzień 

\Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego przez drogi 

oddechowe (działanie miejscowe): 12 mg/kg m.c.  

Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego przez drogi 

oddechowe (działanie ogólnoustrojowe): 44 mg/kg m.c. 

 

• triethylene glycol [CAS 112-27-6] 

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (działanie ogólnoustrojowe): 

40 mg/kg m.c./dzień 
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Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia ostrego przez drogi oddechowe (działanie miejscowe): 

50 mg/kg m.c.  

Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę 

(działanie ogólnoustrojowe): 20 mg/kg m.c./dzień 

\Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia ostrego przez drogi 

oddechowe (działanie miejscowe): 25 mg/kg m.c.  

 

• triethylene glycol methyl ether [CAS 112-35-6] 

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (działanie ogólnoustrojowe): 

167 mg/kg m.c./dzień 

Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę 

(działanie ogólnoustrojowe): 100 mg/kg m.c./dzień  

\Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego przez układ 

pokarmowy (działanie ogólnoustrojowe): 10 mg/kg m.c./dzień 

 

• reaction mass of 3,6,9,12-tetraoxotridecan-1-ol and 3,6,9,12,15-pentaoxahexadecan-1-ol 

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę (działanie ogólnoustrojowe): 

167 mg/kg m.c./dzień 

Wartość DNEL dla pracowników w warunkach narażenia długotrwałego przez drogi oddechowe (działanie 

ogólnoustrojowe): 156 mg/kg m.c.  

Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego przez skórę 

(działanie ogólnoustrojowe): 100 mg/kg m.c./dzień 

\Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego przez drogi 

oddechowe (działanie ogólnoustrojowe): 104 mg/kg m.c.  

Wartość DNEL dla populacji ogólnej, w tym konsumentów, w warunkach narażenia długotrwałego przez układ 

pokarmowy (działanie ogólnoustrojowe): 10 mg/kg m.c./dzień 

 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006: 

• 2,2'-oksybisetanol [CAS 111-46-6] 

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 10 mg/l.  

Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 1 mg/l.  

Wartość PNEC dla środowiska osadu (wody morskie): 2,09 mg/l.  

Wartość PNEC dla środowiska osadu (wody słodkie): 20,9 mg/kg.  

Wartość PNEC dla środowiska gleby: 1,53 mg/kg.  

Wartość PNEC dla środowiska oczyszczalni ścieków: 199,5 mg/l 

 

• triethylene glycol methyl ether [CAS 112-35-6] 

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 10 mg/l.  

Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 1 mg/l.  

Wartość PNEC dla środowiska osadu (wody morskie): 4,6 mg/l.  

Wartość PNEC dla środowiska osadu (wody słodkie): 46 mg/kg.  

Wartość PNEC dla środowiska gleby: 3,32 mg/kg.  

Wartość PNEC dla środowiska oczyszczalni ścieków: 10 mg/l 

 

• reaction mass of 3,6,9,12-tetraoxotridecan-1-ol and 3,6,9,12,15-pentaoxahexadecan-1-ol 

Wartość PNEC dla środowiska wód słodkich: 10 mg/l.  

Wartość PNEC dla środowiska wód morskich: 1 mg/l.  

Wartość PNEC dla środowiska osadu (wody morskie): 3,65 mg/l.  

Wartość PNEC dla środowiska osadu (wody słodkie): 36,5 mg/kg.  

Wartość PNEC dla środowiska gleby: 1,53 mg/kg.  
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Wartość PNEC dla środowiska oczyszczalni ścieków: 200 mg/l 

 

8.2.  Kontrola narażenia 

STOSOWANE TECHNICZNE ŚRODKI KONTROLI: Wentylacja ogólna w celu utrzymania stężenia czynnika 

szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. 

 

OCHRONA OCZU LUB TWARZY: Okulary szczelnie przylegające z bocznymi ochronami (EN 166). 

 

OCHRONA SKÓRY: Rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN 374). Przy krótkim kontakcie stosować 

rękawice z nitrylu (min. grubość warstwy 0,4 mm, czas przebicia min. 30 min.). Przy dłuższym kontakcie stosować 

rękawice z kauczuku butylowego (min. grubość warstwy 0,7 mm, czas przebicia 480 min.). Zaleca się stosować krem 

ochronny do rąk. Stosować ubranie robocze z długimi rękawami. 

Ostateczny wybór materiału rękawic musi nastąpić przy uwzględnieniu czasu przebicia, szybkości przenikania i degradacji. 

Wybór odpowiedniej rękawicy zależy nie tylko od materiału, ale także od innych cech jakościowych, które mogą być różne 

dla różnych producentów. 

 

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:  W normalnych warunkach nie wymagana. Przy przekroczeniu wartości NDS na 

stanowisku pracy stosować maskę ochronną dróg oddechowych filtr A (EN 14387), kolor identyfikacyjny brązowy. 

 

ZAGROŻENIA TERMICZNE: W normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia pożarowego. 

 

KONTROLA NARAŻENIA ŚRODOWISKA: Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód 

gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby 

Sekcja : 9 Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1.  Informacja na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

WYGLĄD: Ciecz, barwa bezbarwna do żółtej 

ZAPACH: Charakterystyczny 

pH: 9-10 w 25°C, stężenie 50% 

TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA: ok. -65oC 

TEMPERATURA WRZENIA:  >250 oC 

TEMPERATURA ZAPŁONU: ok.136 oC 

SZYBKOŚĆ PAROWANIA: Brak danych 

PALNOŚĆ: Nie dotyczy 

GÓRNA/DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI: Bez znaczenia 

PRĘŻNOŚĆ PAR: <1 hPa 

GĘSTOŚĆ PAR: Brak danych 

GĘSTOŚĆ: 1,05-1,09 g/cm3 w 20 oC 

ROZPUSZCZALNOŚĆ: Rozpuszczalny w wodzie 

WSPÓŁCZYNNIK PODZIAŁU N-OKTANOL/WODA: nie dotyczy 
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TEMPERATURA ROZKŁADU: Brak danych 

TEMPERATURA SAMOZAPŁONU: Brak danych 

LEPKOŚĆ: ok. 757 cSt w -40oC 

 ok. 1,81 cSt w 100°C 

WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE: Brak danych 

WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCE: Nie dotyczy 

9.2.  Inne informacje 

SZYBKOŚĆ KOROZJI METALU:  Nie koroduje metali 

MINIMALNA ENERGIA ZAPŁONU: Brak danych 

ROZMIAR CZĄSTEK: Nie dotyczy 

SAMOZAPŁON: Nie dotyczy 

Sekcja : 10 Stabilność i reaktywność 

10.1.  Reaktywność 

W normalnych warunkach użytkowania i przechowywania produkt nie reaktywny. 

10.2.  Stabilność chemiczna 

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. Mieszanina higroskopijna. 

10.3.  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

W warunkach normalnego użytkowania nie są znane. 

10.4.  Warunki, których należy unikać 

Nie są znane. 

10.5.  Materiały niezgodne 

Nie są znane. 

10.6.  Niebezpieczne produkty rozpadu 

Nie występują niebezpieczne produkty rozkładu w normalnych warunkach. 

Sekcja : 11 Informacje toksykologiczne 

11.1.  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

a) Toksyczność ostra  

 Dla produktu: 

Toksyczność ostra – droga pokarmowa: Oszacowana metodą obliczeniową >2.000 mg/kg 

Toksyczność ostra – droga oddechowa: Brak danych 

Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę: Brak danych 
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Dla 2,2'-oksybisetanolu: 

Toksyczność ostra – droga pokarmowa: LD50 = 19.600 mg/kg (szczur) 

 

b) Działanie żrące/drażniące na skórę 

 Dla produktu: 

 Brak danych 

 

 Dla 2,2'-oksybisetanolu: 

 Gatunek: Królik 

Czas ekspozycji: 23 h 

Metoda: Test Draize'go 

Wynik: Brak działania drażniącego na skórę 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie 

 

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

 Dla produktu: 

 Brak danych 

 

 Dla 2,2'-oksybisetanolu: 

 Gatunek: Królik 

Metoda: Inne 

Wynik: Brak działania drażniącego na oczy 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie 

 

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

 Dla produktu: 

 Brak danych 

 

 Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

 Rodzaj badania: Test maksymizacyjny 

Droga narażenia: Skórnie  

Gatunek: Świnka morska 

Metoda: Punkt B.6. w Załączniku V do Dyrektywy 67/548/EWG. 

Wynik: Nie jest substancją uczulającą skóry. 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak 

 

 Działa szkodliwie po połknięciu. 

 

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

 Dla produktu: 

 Brak danych 

 

 Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

Genotoksyczność in vitro:  Rodzaj badania: Test Amesa 

System testowy: Salmonella typhimurium 

Stężenie: 33 - 5000 μg/szalkę 

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej 

Metoda: Dyrektywa ds. testów 471 OECD 

Wynik: negatywny 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak 
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Rodzaj badania: Test Amesa 

System testowy: Escherichia coli 

Stężenie: 33 - 5000 μg/szalkę 

Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej 

Metoda: Dyrektywa ds. testów 471 OECD 

Wynik: negatywny 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak 

 

Genotoksyczność in vivo:  Rodzaj badania: Test mikrojądrowy 

Gatunek: Mysz, samiec 

Szczep: NMRI 

Typ komórki: Szpik kostny 

Sposób podania dawki: Zastrzyk dootrzewnowy 

Czas ekspozycji: raz 

Dawka: 500 - 1000 - 2000 mg/kg 

Metoda: Dyrektywa ds. testów 474 OECD 

Wynik: negatywny 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak 

 

 Badania in vivo i in vitro nie wykazały skutków mutagennych. 

  

f) Rakotwórczość 

 Dla produktu: 

 Brak danych 

 

 Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

 Badania na zwierzętach nie wykazały skutków rakotwórczych. 

 

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość 

 Dla produktu: 

 Brak danych 

 

 Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

Działanie na płodność:   Rodzaj badania: Badanie dwupokoleniowe 

Gatunek: Mysz, samce i samice 

Szczep: CD1 

Sposób podania dawki: Woda przeznaczona do spożycia 

Dawka: 612 - 3063 - 6125 mg/kg 

Ogólna toksyczność rodzice: NOAEL: 3.060 mg/kg wagi ciała 

Metoda: Inne 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: Brak dostępnej informacji. 

Wpływ na rozwój płodu:  Rodzaj badania: Prenatalny 

Gatunek: Królik, samica 

Sposób podania dawki: doustnie (forsowne karmienie) 

Dawka: 100 - 400 - 1000 mg/kg 

Czas trwania poszczególnych zabiegów: 12 dni 

Ogólna toksyczność u matek: NOAEL: 1.000 mg/kg wagi ciała 

Teratogenność: NOAEL: > 1.000 mg/kg wagi ciała 

Metoda: Dyrektywa ds. testów 414 OECD 
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GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak 

Szkodliwe działanie na rozrodczość – Nie należy się spodziewać szkodliwego działania teratogennego ani 

wpływu na rozrodczość. 

 

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

 Dla produktu: 

 Brak danych 

 

 Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako działająca toksycznie na narządy docelowe, 

jednorazowe narażenie. 

 

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane 

 Dla produktu: 

 Brak danych 

 

Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako działająca toksycznie na narządy docelowe, 

powtarzane narażenie. 

 

j) Toksyczność dawki powtórzonej 

 Dla produktu: 

 Brak danych 

 

Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

Gatunek: Szczur, samce i samice 

NOAEL: 936 mg/kg wagi ciała/dzień 

Sposób podania dawki: doustnie 

Czas ekspozycji: 4 tygodnie 

Ilość ekspozycji: codziennie 

Dawka: 500-2500-10000-40000mg/kg diet 

Grupa kontrolna: tak 

Metoda: Dyrektywa ds. testów 407 OECD 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak 

 

Gatunek : Pies, samiec 

NOAEL: 2200 mg/kg wagi ciała/dzień 

Sposób podania dawki: Kontakt ze skórą 

Czas ekspozycji: 4 tygodnie 

Ilość ekspozycji: codziennie 

Dawka: 0,5 - 2 - 8 ml/kg 

Grupa kontrolna: tak 

Metoda: Dyrektywa ds. testów 410 OECD 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak 

Uwagi : Analogiczny w stosunku do produktu o podobnym składzie. 

 

k) Zagrożenie spowodowane aspiracją 

 Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

 Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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Sekcja : 12 Informacje ekologiczne 

12.1.  Toksyczność 

Dla produktu: 

Toksyczność dla ryb: Brak danych 

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych: Brak danych 

Toksyczność dla glony/rośliny wodne: Brak danych 

Toksyczność dla mikroorganizmów: Brak danych 

 

Dla 2,2’-oksybisetanolu:  

Toksyczność dla ryb: LC50 = 75.200 mg/L (Pimephales promelas) 

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych: EC50 = 10.000 mg/L (Daphnia magna) 

Toksyczność dla glony/rośliny wodne: EC50 = 9.362 mg/L (zielenica) 

Toksyczność dla mikroorganizmów: EC20 = 1.995 mg/L (osad czynny) 

Toksyczność chroniczna dla ryb: 7.694 mg/L  

Toksyczność chroniczna dla dafni i innych bezkręgowców: 1.891 mg/L 

Toksyczność chroniczna dla organizmów żyjących w glebie: LC50 = 10.974 mg/kg (Eisenia andrei), LC50 = 15.689 mg/kg 

(Folsomia candida) 

Toksyczność dla roślin: EC50 = 18.102 mg/kg (Medicago sativa L.) 

12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu 

Dla produktu: 

Nie dotyczy 

 

Dla 2,2’-oksybisetanolu:  

Biodegradowalność: Rodzaj badania: tlenowy(e) 

Inokulum: osad czynny 

Stężenie: 44 mg/L 

Wynik: Łatwo biodegradowalny. 

Biodegradacja: 70 - 80 % 

W odniesieniu do: Dwutlenek węgla (CO2) 

Czas ekspozycji: 28 dni 

Metoda: Wytyczne OECD 301 B w sprawie prób 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie 

 

Rodzaj badania: tlenowy(e) 

Inokulum: osad czynny 

Stężenie: 45 mg/L 

Wynik: Ulega biodegradacji 

Biodegradacja: 90 - 100 % 

W odniesieniu do: Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 

Czas ekspozycji: 28 dni 

Metoda: Wytyczne OECD 301 A w sprawie prób 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak 

12.3.  Trwałość i zdolność do bioakumulacji 

Dla produktu: 

Brak danych 
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Dla 2,2’-oksybisetanolu:  

Gatunek: Leuciscus idus  

Czas ekspozycji: 3 dni 

Stężenie: 0,05 mg/L 

Współczynnik biokoncentracji (BCF): 100 

Metoda: Inne 

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: nie 

12.4.  Mobilność w glebie 

Dla produktu: 

Brak danych 

 

Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

Rozdział pomiędzy elementy środowiskowe:  Adsorbcja/gleba 

Medium: woda - gleba 

log Koc: 0 

Metoda: Inna (obliczeniowa) 

12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Dla produktu: 

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, ani za 

bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% lub wyższym. 

 

Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

Ta substancja nie jest uważana za utrzymującą się w środowisku, ulegającą bioakumulacji ani toksyczną (PBT). 

12.6.  Inne szkodliwe skutki działania 

Dla produktu: 

Brak danych 

 

Dla 2,2’-oksybisetanolu: 

Nie dopuszczać do przedostania się substancji do wód gruntowych, kanalizacji ani ścieków wodnych. 

Sekcja : 13 Postępowanie z odpadami 

13.3.  Metody unieszkodliwiania odpadów 

ZALECENIA DOTYCZĄCE MIESZANINY: 

W przypadku zaistnienia konieczności pozbycia się produktu, który utracił swoje własności eksploatacyjne oraz odpadów 

(rozlany preparat lub zmieszany z adsorbentami) należy go przekazać podmiotowi uprawnionemu do odbioru tego typu 

odpadu, posiadającemu odpowiednie zezwolenia. Produkt nie może być zagospodarowany razem z odpadami  

z gospodarstw domowych. Nie dopuścić do przedostania się produktu do systemu ściekowego 

 

Klasyfikacja odpadów (wg Rozporządzenia MŚ. Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 

Kod odpadów : 16 01 13* – płyny hamulcowe 

 

ZALECANIA DOTYCZĄCE ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ: 

Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu.  
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Sekcja : 14 Informacje dotyczące transportu 

Substancja nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy), 

RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy). 

14.3.  Numer UN (numer ONZ):               nie dotyczy 

14.4.  Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy 

14.5.  Klasa(y) zagrożenia w transporcie: nie dotyczy 

14.6.  Grupa pakowania                             nie dotyczy 

14.7.  Zagrożenia dla środowiska               nie dotyczy 

14.8.  Nie stanowi zagrożenia dla środowiska nie dotyczy 

14.9.  Szczególne środki ostrożności dla użytkownika:  Podczas manipulowania ładunkiem zakładać środki 

ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. 

14.10.  Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL73/78 i Kodu IBC:  nie dotyczy 

Sekcja : 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1.  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i 

mieszaniny 

•Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019 poz. 1225 wraz z późn. zm.) 

•Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).  

•Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U. 2015,  poz. 450 wraz z późn. zm.)  

•Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej 

Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/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, 93/105/WE i 2000/21/WE 2007 wraz z późn. zm. 

•Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 

oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2015 poz. 208 wraz z późn. zm.)  

•Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)  

•Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 

indywidualnej (Dz.U. 2005 r. Nr 259, poz. 2173) 
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•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 wraz z późn. zm.)  

•Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej  

z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1488 wraz z późn. zm.)   

•Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 wraz z późn. zm.) 

•Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w 

Genewie dnia 30 września 1957 roku wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do 

Rzeczpospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób 

•Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367 z późn. 

Zm) 

 

15.2.  Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dla mieszaniny ocena bezpieczeństwa nie jest wymagana.   

Sekcja : 16 Inne informacje 

Aktualizacji i zmian dokonano w punktach: 2.1, 3.2, 8.1, 11.1, 15.1  

 

PEŁNY TEKST ZWROTÓW H Z SEKCJI 3:  

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.   

 

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW I AKRONIMÓW : 

NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 

NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 

NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe 

vPvB (Substancja) Bardzo łatwa i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. 

Asp. Tox. 1  Narażenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 

Acute Tox. 3                       Toksyczność ostra , kategoria 3  

Acute Tox. 4                       Toksyczność ostra, kategoria 4 

STOT RE 1                         Toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu jednorazowym, kategoria 1 

Skin Corr. 1B                      Działanie żrące na skórę, kategoria 1  

Eye Dam. 1  Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1  

Skin Irrit. 2                          Działanie drażniące na skórę 

Skin Sens. 1                         Działanie uczulające na skórę, kategoria 1  

STOT SE 3                          Toksyczne działanie na narządy krytyczne przy narażeniu przewlekłym, kategoria 1 

Aquatic Acute 1                  Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria 1 

Aquatic Chronic 1               Przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria 1 

PNEC      Przewidywane stężenie niepowodujące skutków 

DN(M)EL     Poziom niepowodujący zmian 

LD50      Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 

LC50      Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt 

ECX      Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu 

LOEC      Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt 

NOEL      Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 

RID     Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

UVCB  Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały 

biologiczne 
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SZKOLENIA: 

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się 

z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby związane z transportem materiałów 

niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków  

(szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa). 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu  

o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. zm. 

 

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy technicznej, aktualny stan prawny 

odpowiadający obowiązującym przepisom krajowym i ustawodawstwu Unii Europejskiej. Celem karty charakterystyki jest 

udostępnienie użytkownikowi produktu wszystkich informacji charakteryzujących produkt pod względem wpływu na 

zdrowie, bezpieczeństwo i wymagania środowiska. Niniejsza karta charakterystyki bezpieczeństwa substancji chemicznej 

nie stanowi gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie może być podstawą do reklamacji. Podczas 

sporządzania karty bezpieczeństwa wzięto pod uwagę właściwe zastosowanie produktu. Każdy użytkownik odpowiada za 

przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów regulujących jego działalność oraz ponosi pełną odpowiedzialność  

w przypadku innego zastosowania produktu od tego, które określił producent. 

 


