
KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU NIEBEZPIECZNEGO 
 

Marker suchoscieralny do białych tablic  
  

TO-268  
  

  
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Nazwa producenta: Toma Sp. z o.o. 
           Ul. Szparagowa 10 
   62-081 Wysogotowo 
Tel. 61 896 28 28 
Fax 61 896 28 33 
Strona www: toma.com.pl  
 
Nazwa produktu: marker suchoscieralny do 
biłąych tablic TO-268 

 

 
2.  SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE   
 

nr Substancja Zakres % Klasyfikacja (UE) Próg 
107-98-2 
64-17-5 

1-methoxy-2-propanol 
etanol 

2,5 – 10 
50-100 

10 
F 11 

 

 
Informacja o transporcie: nr. UN: 1263 Prawidłowa nazwa do wysyłki: farba 
 
Kod IMDG klasa: 3.2  strona: 3268 MFAG: 310  Nr EMS: 3-05 
Klasa: ICAO/IATA klasa: 3 grupa opakowania: II 
 
3.WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE / CHEMICZNE (konkretne składniki) 
 
Wygląd: ciecz  zapach: typowy 
 
Punkt wrzenia(°C): 78 Gęstość (g/ml): 0,833 
Gęstość oparów (powietrze = 
1): >1 

Punkt topnienia(°C): <0 

Rozpuszczalność w wodzie: 
częściowo rozpuszczalny 

Współczynnik parowania 
(octan butylu = 1)  

>1 

Sprężany: NIE % lotny (4) 81 
Inne właściwości: roztwór alkoholowy organicznych pigmentów 
Żywice oraz dodatki 
 
 
4. ZAGROŻENIE PRZECIWPOŻAROWE 
 
Punkt krytyczny (°C) (stosowana metoda): > 14  
limity wybuchu (objętość%) LEL 1,7 UEL 15,0 
Środki do gaszenia pożaru: pianka odporna na alkohol, CO2, proszki, woda,  
 



 
Seria TO-268 
Tusze do markerów do białych tablic 
Różne kolory 
 
Specjalne środki przeciwpożarowe: chłodne zamknięte kontenery wystawione na ogień z 
Woda: nie używać strumienia wody  temperatura samozapłonu (°C): 200 
Lista niebezpiecznych produktów rozkładu: tlenek i dwutlenek węgla, dym, tlenki azotu 
 
Inne rady: brak 
 
5. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z MAGAZYNOWANIEM 
 
Stan stały:  Niestały Stały: X  
warunki, których należy unikać: stężone oksydanty i środki redukujące 
 
niebezpieczne produkty rozkładu: brak znanych niebezpiecznych produktów rozkładu 
 
niebezpieczna polimeryzacja: może mieć miejsce nie może mieć miejsca: X 
warunki, których należy unikać: brak 
6. ZAGROŻENIE ZDROWIA 
 
Oznaki i symptomy nadmiernej ekspozycji na środek (6): opary alkoholowe mają działanie 
odużenia narkotykami.  
 
Warunki medyczne wzmacniające: lekarstwa mogą powodować wzrost efektu odurzającego 
etanolem 
Substancje chemiczne znajdujące się na liście czynników rakotwórczych: żaden ze 
stosowanych środków chemicznych nie jest stwierdzony jako rakotwórczy 
 
Procedury pierwszej pomocy 
Droga wchłonięcia Procedura pierwszej pomocy Czy szukać pomocy 

medycznej 
Wdychanie Przejść na świeże powietrze, zapewnić 

pacientowi ciepło i spokój, jeżeli oddech nie 
jest regularny lub zatrzymał się zastosować 
sztuczne oddychanie. W przypadku utraty 
przytomności zadzwonić po pogotowie  

 

Oczy Przepłukać dużą ilością czystej i świeżej wody 
w przypadku utrzymywania się podrażnienia  
zadzwonić po pogotowie 

x 

Skóra Usunąć wilgotną ściereczką, przemyć wodą z 
mydłem i wodą, nie stosować rozpuszcalników 
ani rozcieńczalników 

 

Połknięcie  W razie przypadkowego połknięcia należy 
niezwłocznie zgłosić się do lekarza, utrzymać 
pacjenta w spokoju, nie wywoływać wymiotów 

x 

 
 
 



 
 
7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
Należy stosować specjalne środki ostrożności w przypadku obchodzenia się z substancją: 
kontenery należy trzymać szczelnie zamknięte 
Chronić przed wpływem pogody 
 
Inne środki ostrożności: produktu nie należy wpuszczać bez obróbki do wody 
W przypadku rozlania się  lub uwolnienia materiału: należy wchłonąć płyn stosując 
odpowiedni materiał, utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami 
 
Metoda utylizacji odpadów: spalić w licancjonowanej spalarni, obróbka w zakładzie 
bilogicznego oczyszczania, produkt nie może dostać się do wody 
 
8. INFORMACJE O SPECJALNEJ OCHRONIE.ŚRODKI KONTROLI 
 
Ochrona układu oddechowego: nie jest konieczna, dobra wentylacja pomieszczenia jest 
wystarczająca 
Wentylacja:    
miejscowy układ wydechowy:   
mechniczny: nie jest konieczny:    
inne: 
 
Ochrona skóry i oczu: gumowe lub plastikowe rękawice, okulary ochronne 
 
BHP:  zwracać uwagę na zwyczajowe zasady obchodzenia sięz substancjami chemicznymi 
 
UWAGA: Informacja udostępniona w niniejszym dokumencie opiera się na naszej 
dotychczasowej wiedzy  i nie jest gwaracją właściwości naszego produktu. Należy 
samodzielnie przestrzegać obowiązującego prawa. Nie stosować produktu bez zgody 
właściciela w celach innych niż przewidziano.  
 
Ważne:  
(1) Nie zostawiać pustych pól. Jeżeli informacja nie jest dostępna lub w przypadku braku 
informacji, lub gdy nie dotyczy. Zaznaczyć następująco: 
n.a. -  nie dotyczy 
n.d. – nie określono 
n.n. – nie jest konieczne 
(2) rodzaj produktu i nazwa zwyczajowa (używana na naklejce i liście)  
(3) przytoczono w krajowych przepisach dotyczących klasyfikacji, opakowania i oznaczenia 
niebezpiecznych substancji, przygotowania, farb, lakierów, tuszy do drukowania, i podobnych 
produktów 
(4) część mieszanki paruje 
(5) LO50 będzie odnotowana jeżeli jest znana 
(6) zagrożenie zdrowia przy strawieniu lub wdychaniu – nalezy odnotować jeżeli dane są 
dostępne 
(7) obliczono na podstawie składników 
(8) T – toksyczny 
Xn – szkodliwe w przypadku połknięcia 



Hi – podrażnia 
C – powoduje korozje 
F – łatwopalny 
 
 
 
 


