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KARTA CHARAKTERYSTYKI  

 

WERSJA Z DNIA: 03 lutego 2012 r. zgodnie z Rozporządzeniem  (WE) nr  453/2010 

 

 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa produktu Marker olejowy industrialny metaliczny na bazie ksylenuTO-450  

Typ produktu: Marker 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane –  

Brak danych 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁKI NUMER POMOCY TECHNICZNEJ / NUMER FAKSU 

TOMA SP. z o.o. 

Wysogotowo, ul. Szparagowa 10, 

62-081 Przeźmierowo, Polska 

 

Tel. +48 61 896 28 28 

Faks: + 48 61 896 28 33 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Numery alarmowe: 

Krajowe Centrum Toksykologiczne  042 631 47 24 

Informacja Toksykologiczna        022 618 77 10 

Straż Pożarna                    998 

Pogotowie Ratunkowe             999 

Ogólnopolski telefon alarmowy      112 

 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

Produkt uważa się za bezpieczny dla zdrowia w normalnych warunkach użytkowania. 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny – brak danych 

2.2 Elementy oznakowania – brak danych 

2.3 Inne zagrożenia – działa drażniąco na oczy 

 

SEKCJA 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1 Mieszanina – kolory: złoty, srebrny 

- Charakterystyka chemiczna  

- Składniki niebezpieczne:  

Nazwa chemiczna Stężenie wagowe 

% 

Dopuszczalne wartości narażenia Numer CAS 

Ksylen 30-70 100ppm 1330-20-7 
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Rozpuszczalnik  

Stoddarda 

<4 100 ppm 8052-41-3 

Pył aluminiowy(Al.) 0-15  7429-90-5 

Polimery 

węglowodorowe 

0-20  69430-35-9 

Pigment kolorowy <4   

Pył brązowy 0-40  7440-50-8 

7440-66-6 

7429-90-5 

 

UWAGA! Zawartość tuszu w gotowym wyrobie nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i środowiska.  

 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia – brak informacji 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym  

Pierwsza pomoc 

Wdychanie Wysokie stężenia-podrażnienie błon śluzowych- Wynieść z miejsca narażenia, zapewnić 

odpoczynek, chronić przed utratą ciepła. W poważnych przypadkach wezwać lekarza. 

Kontakt ze 

skórą 

Niewielkie podrażnienie-Płukać dużą ilością wody, zdjąć skażoną odzież i wyprać przed 

powtórnym założeniem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje skontaktować się z lekarzem. 

Kontakt z 

oczami 

Podrażnienie-Dokładnie płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Wezwać 

lekarza. 

Połknięcie Podrażnienie dróg pokarmowych-Wypłukać usta wodą, nie powodować wymiotów, jeżeli pacjent 

jest przytomny podać mu wodę do picia. Wezwać niezwłocznie lekarza. 

Natychmiastowe leczenie/antidotum: 

Skutki odroczone w czasie: połkniecie może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek. 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 

5.1Środki gaśnicze Suche proszki chemiczne, piana lub dwutlenek węgla 

5.2 Niewłaściwe środki gaśnicze Silny strumień wody 

Niebezpieczne produkty spalania CO, CO2, dym 

Specyficzne metody gaszenia pożaru Brak danych 

5.3 Informacje dla Straży Pożarnej 

 

Autonomiczny aparat oddechowy 

 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1 Środki ostrożności – należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej – por. część 8 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska - nie dopuścić by produkt dostał się do kanalizacji. 
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6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Metody oczyszczania, odzyskiwania, neutralizacja – zebrać ściereczką i przenieść do odpowiedniego pojemnika. 

Przechować do momentu wywozu. Spłukać miejsce wycieku dużą ilością wody.    

Utylizacja – skażone materiały należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.3 Odniesienia do innych sekcji – nie dotyczy. 

 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

 

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe – brak informacji. 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻANIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1 Środki techniczne – brak danych 

8.2 Sprzęt ochrony osobistej: 

*drogi oddechowe – nosić autonomiczny aparat oddechowy 

*ręce – rękawice z PVC lub gumy butylowej 

*oczy – okulary ochronne 

*skóra – kombinezon i buty ochronne 

*środki higieny – po kontakcie ze związkami chemicznymi należy zawsze się dokładnie umyć. 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

*postać – kolorowy tusz metaliczny 

*zapach – zapach rozpuszczalnika benzynowego 

*pH – nie dotyczy 

Charakterystyka temperatury: 

*temperatura wrzenia – 130-145°C 
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*temperatura krzepnięcia/zakres <-10°C 

Charakterystyka palności: 

*temperatura zapłonu – 300-400°C 

*temperatura zapłonu 27°C 9 (przy zamkniętej nakrętce) 

*granice wybuchowości – 1,1-7,0% obj 

*ciśnienie pary – n.u. 

*gęstość względna 0,9-1,4 

*rozpuszczalność w wodzie – słaba 

*rozpuszczalność w rozpuszczalniku – rozpuszczlany w większości rozpuszczalników 

9.2 Inne informacje – brak informacji. 

 

SEKCJA10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

Produkt uważa się za bezpieczny w normalnych warunkach użytkowania. 

Stabilność: stabilny w normalnych warunkach. 

Niebezpieczne reakcje: brak 

*warunki otoczenia, których należy unikać – gorąco, wysokie temperatury i źródła ognia 

*substancje, których należy unikać – środki utleniające 

*niebezpieczne produkty rozkładu – CO, CO2 

 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Niska toksyczność doustna, jednakże połknięcie może spowodować ogólnoustrojowe działanie toksyczne, w tym 

uszkodzenie wątroby i nerek, które może objawić się po pewnym czasie. Wysokie stężenie pary ma charakter drażniący 

dla błon śluzowych i dróg oddechowych. Podrażnienie oczu i skóry w stopniu od nieznacznego do umiarkowanego. Brak 

udokumentowanych dowodów na działanie rakotwórcze, mutagenne czy szkodliwy wpływ na rozrodczość. 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1 Ekotoksyczność –  

*mobilność – słabo rozpuszczalny w wodzie 

*biodegradowalność – n.u. 

*toksyczność dla organizmów wodnych – n.u. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu – nie dotyczy 

12.3 Zdolność do bioakumulacji – nie dotyczy 

12.4 Mobilność w glebie – nie dotyczy 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB – nie dotyczy 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania – nie dotyczy 

 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Substancja Za pośrednictwem uprawnionej firmy zajmującej się wywozem odpadów, na autoryzowane 

wysypisko zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. 
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Pojemnik Analogicznie jak w przypadku substancji. Zużytych pojemników nie wolno przecinać ani 

dziurawić dopóki nie będą całkowicie pozbawione pozostałości produktu. 

 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

 

 

DODATKOWE PRZEPISY: 

Podane powyżej informacje prawne wskazują jedynie podstawowe przepisy dotyczące produktu opisanego w karcie. 

Użytkownikowi zwraca się uwagę na możliwość dodatkowych przepisów, stanowiących ich uzupełnienie. 

Należy zapoznać się z wszystkimi obowiązującymi międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi przepisami. 

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią oceny zagrożeń w miejscu pracy. 

 

• Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH, Art. 31, załącznik II; 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 Nr 63, poz. 322 z późn. zm.); 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji chemicznych i ich mieszanin 

(tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 208); 

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

niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 450); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których 

opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (tekst jedn. Dz.U. 

2014 poz. 1604); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817); 

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
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do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800); 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 Nr 136, poz. 964); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923); 

• Ustawa z dnia 19 października 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.); 

• Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej, dotyczącej 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2005 Nr 178, 

poz. 1481); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 

(Dz.U. 1996 Nr 114, poz. 545 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. 

U. 2015 poz. 457); 

• Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 242); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin 

niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny 

(Dz.U. 2014 poz. 769); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 

Nr 259, poz. 2173); 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. 

U. 2011 Nr 33, poz. 166); 

• Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów (nr 648/2004 z 31 marca 2004 i nr 907/2006 z 20 czerwca 2006); 

•Dyrektywa Komisji 2001/58/WE dotycząca kart charakterystyki; 

• Dyrektywa Parlamentu i Rady 1999/45/WE i 2001/60/WE dotycząca preparatów niebezpiecznych; 

• Dyrektywa Komisji 2001/59/WE i 2006/8/WE (poprawka Dyrektywy 1999/45/WE) dotycząca klasyfikacji, opakowania i oznakowania 

niebezpiecznych substancji; 

• Dangerous Substances Directive, Directive 67/548/EEC in the version of Directive 2004/73/EC (29th 

ATP); 

• Restrictions on the marketing and use Directive, Directive 76/769/EEC in its current version. 

 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

Materiał ten należy stosować jako: tusz do markerów 
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Nie wolno stosować go w celu: unikać wysokiej temperatury 

 

 

Spółka Toma Sp. z o.o. uważa, że  informacje zawarte w niniejszym dokumencie (w tym dane i oświadczenia) są 

prawidłowe na dzień jego wystawienia. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI CO DO WARTOŚCI 

HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI 

WYRAŹNYCH CZY TEŻ DOROZUMIANYCH. Dane oparto na obecnym stanie naszej wiedzy. Jednak nie jest to 

gwarancja właściwości produktu i nie stanowi wiążącej umowy. 

 

 

Sporządził 

TOMA Sp. z o.o. 

Adres/Tel.：Wysogotowo, ul. Szparagowa 10, 62-081 Przeźmierowo 

Tel. +48 61 896 28 28 

Stanowisko:  Dyrektor ds. Zakupów i 

Administracji 

Imię i nazwisko: Izabela Mazur 

Wersja z dnia: 03 lutego 2012 r  

 

 


