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Frezer Bag Marker 

        Edycja 16.06.2009  
 

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 
Nazwa handlowa :Freezer Bag Marker Artline  
Dystrybutor :  Toma Sp. z o.o. ul. Szparagowa 10 62-081 Wysogotowo 
   Tel. 061 896 28 28 ;  fax  061 896 28 33 
Zastosowanie : Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu. 
2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ŻEN 
Przegląd zagrożeń: 
Płyn łatwopalny o zapachu rozpuszczalnika 
Może powodować alergiczne reakcje skóry. 
Potencjalny wpływ na zdrowie: 
Brak dostępnych danych. 
Potencjalny wpływ na środowisko: 
Brak dostępnych danych. 
3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH: 
Substancja/mieszanka:  mieszanka 
Niebezpieczne składniki: 

Substancja 
chemiczna lub 
nazwa własna 

Wt.% Wszystkie 
barwy 

CAS (TSCA) 
numer 

EINECS 
Numer 

Etanol  30*40 64-17-5 200-578-6 
2-propanol, 1-
metoksy 

 20*30 107-98-2 203-539-1 

Propanoikowy 
kwas, 2-
hydroksylowy,-
ester etylowy 

 20*30 97-64-3 202-598-0 

 
Symbole UE oraz wyrażenia dotyczące zagrożenia są podane w pkt. 15. 
4. PIERWSZA POMOC 
Informacje ogólne: Nie wymagane specjalne środki udzielania pierwszej pomocy. 
Po wdychaniu: Przejść do dobrze przewietrzonego miejsca, natychmiast skontaktować się 
z lekarzem. 
W przypadku kontaktu ze skórą: wytrzeć sucha szmatką i przemyć łagodnym mydłem, 
skontaktować się z lekarzem. 
Po połknięciu: natychmiast skonsultować się z lekarzem. 
W przypadku kontaktu z okiem: Natychmiast przepłukać otwarte oko  przez kilka minut 
pod bieżącą wodą, natychmiast skonsultować się z lekarzem. 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PO ŻARU: 
Palność produktu: wysoka łatwopalność 
 
Środki gaśnicze:  
Dwutlenek węgla, , sucha piana lub suchy proszek gaśniczy.. 
Sprzęt ochronny: należy założyć kompletną przeciwpożarową odzież ochronną oraz 
maskę zabezpieczającą drogi oddechowe. 



6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA: 
Rozlanie substancji na ziemi: zetrzeć suchą szmatką. 
Przedostanie się do wody: wypełnić rozlaną ciecz piaskiem lub ziemią, nie używać 
łatwopalnych materiałów takich jak trociny. 
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE: 
Obchodzenie się z substancją: 
-używać tylko w dobrze wietrzonych pomieszczeniach 
-unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz ubraniem, 
-nie spożywać, nie wdychać, 
-unikać wysokich temperatur oraz ognia, 
-po stosowaniu należy umyć się. 
Przechowywanie: 
-przechowywać w chłodnym dobrze wietrzonym pomieszczeniu, 
-nie przechowywać w wysokiej temperaturze ani w pomieszczeniach słonecznych 
-trzymać poza zasięgiem dzieci. 
 
8. KONTROLA NARA ŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Najwyższe dopuszczalne stężenie składników: 
OSHA** PEL (1994) 

Etanol    TWA 1,000 ppm (1,900 mg/m3) 
      ACGIH**TLV (2003) 
   Etanol    TWA 1,000ppm 
   2-propanol,1-metoksy- TWA 100 ppm 
      EN LIMIT (2000/39/EN) 
   2-propanol,1-metoksy- 
     Osiem godzin 100 ppm(375 mg/m3)(skóra) 
     Krótkoterminowy 150 ppm (568 mg/m3)(skóra) 
       
      Kontrola Nara żenia: 
      Kontrola narażenia na środek w warunkach pracowniczych 
      Kontrola inżynieryjna: 

Stosować wentylację zewnętrzną w celu utrzymywania lotnego stężenia        poniżej   
limitów ekspozycji. 
Ochrona Personelu i ochrona dróg oddechowych: 
Stosować wentylację zewnętrzną w przypadku długotrwałego stosowania. 
Ochrona dłoni: 
Niewymagalna, zakładać rękawice jeśli to konieczne. 
Ochrona skóry: 
W celu uniknięcia jakiegokolwiek kontaktu, zakładać odzież nieprzemakalna taką jak 
rękawice, fartuch- jeśli konieczne. 
Kontrola narażenia na środowisko: 
Nie ustalono. 

 
. 

9.WŁAŚCIWO ŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
Postać: ciecz 
Kolor : zależy od barwnika 
Zapach: delikatny zapach rozpuszczalnika 
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny  



10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNO ŚĆ: 
Stabilność: brak dostępnych danych.  
Niebezpieczne reakcje: brak dostępnych danych. 
Niebezpieczne produkty rozkładu: brak dostępnych danych.. 
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE` 
Silna toksyczność (RTECS:2004.11) 
Etanol    
   Ustnie  LD 50 (szczur) 7,060 mg/kg 
   Wdychanie  LC 50(szczur) 20,000 ppm/10H 
   Skóra  LD 50 (szczur) 6,300 mg/kg 
2-propanol,1-metoksy-  
   Ustnie  LD50 (szczur) 6,600 mg/kg 
   Wdychanie  LC50 (szczur) 10.000 ppm/5H 
   Skóra  LD50 (królik) 13 mg/kg 
Kwas propanoikowy,2-hydroksylowy,-ester etylowy 
   Ustnie  LD50 (szczur) >2,000 mg/kg 
   Wdychanie LC50 (szczur) >500  mg/m3 
   Skóra  LD50(królik)  >500 mg/kg  

      Produkt uważa się za bezpieczny w normalnych warunkach stosowania. 
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
Ekotoksyczność: brak dostępnych danych 
Potencjalna bioakumulacja: brak dostępnych danych 
Inne skutki uboczne: bark dostępnych danych. 
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
W przypadku utylizacji należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami 
dotyczącymi odpadów. 
Nie zatapiać produktu razem ze ściekami, nie zakopywać w ziemi, nie wyrzucać do 
ścieków wodnych. 
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE  
Klasa UN    3 
Grupa pakowania  UN (PG)  ** 
Numer UN   1210 
Właściwa nazwa wysyłkowa: atrament do drukowania łatwopalny. 
15. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 
Status OSHA: Produkt niebezpieczny według 29 CFR 1910.1200 
Status TSCA : Wszystkie komponenty znajdują się na liście TSCA (TSCA 

INVENTORY) 
Ilości rejestrowane przez CERCLA (40 CFR 117,302): 
      Nie dotyczy 
Tytuł SARA: Nie dotyczy 
Produkt został sklasyfikowany w następujący sposób: 
Etanol   F R:11  S(2-) 7-16 
2-propanol,1-metoksy-   R:10  S(2-) 24 
Kwas propanoikowy,2-hydroksylowy, - ester etylowy 
    Xi R:10-37-41 S(2-)24-26-39 
 
Symbol    F -mocno łatwopalny 
    Xi-powoduje podrażnienia 
Ryzyko (R)   10 łatwopalny 



    11 silnie łatwopalny 
    37 powoduje podrażnienie dróg oddechowych 
    41 ryzyko poważnego uszkodzenia wzroku 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa (S) 
    2 trzymać z dala od dzieci 
    7 trzymać w szczelnie zamkniętym opakowaniu 
    16 trzymać z dala od źródła zapłonu-nie palić papierosów 
    24 unikać kontaktu ze skórą 

26 w przypadku styczności z oczami, natychmiast przepłukać 
dużą ilością wody, skontaktować się z lekarzem 

    39 nakładać ochronę na oczy i twarz. 
     
16.INNE INFORMACJE  
 

Niniejsze informacje zostają dostarczone bez gwarancji wyraźnej ani domniemanej, za 
wyjątkiem informacji iż powyższe informacje są dokładne zgodnie z najlepszą wiedzą 
firmy Toma. 
Dokument dotyczy wyłącznie określonego materiału sprecyzowanego w niniejszym 
dokumencie i nie odnosi się do kombinacji materiału z innymi materiałami czy 
procesami. 
Toma nie ponosi odpowiedzialności za fakt polegania na ww informacjach. 

 
 
      Kartę charakterystyki sporządziła: 
  
       mgr inż. Anna Grzegorzewska 


