
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 
 

Marker olejny AR-444 
 
 

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 
Nazwa handlowa : Marker olejny AR-444 
Dystrybutor :  Toma Sp. z o.o. ul. Szparagowa 10 62-081 Wysogotowo 
   Tel. 061 896 28 28 ;  fax  061 896 28 33 
Zastosowanie : Marker olejny do znakowania powierzchni 
2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEN 
Substancja niebezpieczna w przypadku kontaktu z oczami, połknięcia lub wdychania.  
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH: 
Dwutlenek tytanu   (13463-67-7) 
Izopropanol   (67-63-0) 
Ksylen    brak 
Toulen   brak 
Barwnik  
Żywica 

 
4. PIERWSZA POMOC 
Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli nie oddycha, 
należy zastosować sztuczne oddychanie. W razie trudności z oddychaniem podać tlen. W 
przypadku utrzymywania się dolegliwości zwrócić się o pomoc lekarską. 
Skóra: Natychmiast przepłukać skórę dużą ilością wody z mydłem. Zasięgnąć porady 
lekarza, jeśli stan ulegnie pogorszeniu.  
Oczy: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, 
podnosząc od czasu do czasu górną i dolna powiekę. Wezwać lekarza.  
Połknięcie: W razie połknięcia, nie należy powodować wymiotów. Nie wolno niczego 
podawać doustnie osobie nieprzytomnej. W razie wystąpienia wymiotów, należy 
natychmiast wezwać lekarza. 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO ŻARU: 
Środki gaśnicze:  
Dwutlenek węgla, woda rozpylona, sucha piana chemiczna. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: 
W trakcie pożaru może wydzielać się CO2, CO, węglowodory. 
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA: 
Nie wolno odprowadzać substancji w dużych stężeniach do rzek. 
Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe nie narażając się na ryzyko. Zamieść lub zebrać 
do odpowiedniego pojemnika na odpady. 
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE: 
Postępowanie z preparatem:  
Ten produkt nie wymaga specjalnego postępowania. 
Magazynowanie:  
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Nieużywany produkt należy trzymać w szczelnie zamkniętym pojemniku. 
8. KONTROLA NARA ŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Najwyższe dopuszczalne stężenie składników: 



Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych, które powinny być monitorowane w 
miejscu pracy. 
Ochrona oczu: nie wymagana w przypadku normalnych warunków stosowania. 
Ochrona układu oddechowego: nie wymagana w przypadku normalnych warunków 
stosowania. 
Ochrona skóry: nie wymagana w przypadku normalnych warunków stosowania. 
Wentylacja: wymagane zapewnienie odpowiedniej wentylacji. 
9.WŁAŚCIWO ŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
Postać: ciecz 
Kolor : w zależności od barwnika 
Zapach: bezwonny 
Rozpuszczalność w wodzie: częściowa 
Temperatura wrzenia: 82-83 oC 
Ciężar właściwy (H2O =1): 0.9-1.1 w temp. 23oC 
Prężność par :  mmHg 32-35 w temp. 20o C 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ: 
Stabilność: produkt jest stabilny i niereaktywny 
Należy unikać wysokich temperatur, iskier oraz innych źródeł zapłonu. 
Środki chemiczne, których należy unikać: silne utleniacze. 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE` 
Czynnik 
rakotwórczy lub 
potencjalny 
czynnik 
rakotwórczy 

NTP IARC OSHA 

Skutki 
zdrowotne (ostre 
lub chroniczne) 

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Produkt uważa się za bezpieczny w normalnych warunkach stosowania. 
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Możliwy wpływ na środowisko naturalne: niewielkie i średnie ilości tej substancji nie 
powinny powodować poważnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, jeśli 
stosuje się je zgodnie z przeznaczeniem/utylizuje w odpowiedni sposób. Składniki 
substancji nie ulegają biomagnifikacji ani biokoncentracji w środowisku naturalnym. 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Średnie ilości tej substancji można bezpiecznie usuwać na miejskich wysypiskach śmieci. 
W przypadku większych ilości, należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami 
dotyczącymi odpadów. 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE  
Z powodu niewielkich objętości, produkt nie zawiera żadnych substancji w ilościach, 
które wymagałyby nadania kodu transpiracji US dla substancji niebezpiecznych. 
Klasa zagrożenia: 3, ciecz łatwopalna Nr identyfikacyjny (UN/NA) : UN 1139 
15. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Z uwagi na niewielką objętość płynu w tym produkcie oraz ilości składników w nich 
zawartych, produkt nie podlega zgłoszeniu wymaganemu w myśl Punktu 313 lub 
rozdziału III Ustawy SARA (Superfund Amendment Reauthorizatuion Act). Niniejszy 
produkt nie podlega przepisom Punktu 302/304 Ustawy SARA, Ustawy CERKLA 
(Comprehensive Environmental Response Compensation Liability Act) ani przepisom 
departamentu USA. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych składników uważanych za 
rakotwórcze przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC-International 



Agency for Research on Cancer), Narodowy Program Toksykologiczny (NTP-National 
Toxicology Program) lub Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA- 
Occupational Safety and Health Administration). Niniejszy produkt nie zawiera ani nie 
wytwarza substancji zubożających warstwę ozonową Klasy I lub Klasy II podlegające 
nadzorowi Agencji Ochrony Środowiska EPA zgodnie z ustawą o czystym powietrzu. 
 
16.INNE INFORMACJE 
Jest to najnowsza wersja Karty Charakterystyki dla tego materiału. Informacje zawarte w 
tej karcie nie są danymi technicznymi. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego 
właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do 
określonych zastosowań oraz zapewnienia  bezpiecznego stanowiska pracy i 
przestrzegania wszelkich obowiązujących uregulowań prawnych.       

 
 


