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Karta charakterystyki  

Prawa autorskie, 2010, 3M Poland Sp. z o.o  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w 
celu właściwego i bezpiecznego korzystania  z produktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: informacje są
kopiowane w całości i bez zmian, chyba że uzyskano uprzednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty 
nie będą odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych.

Numer ID dokumentu: 27-3479-6  Wydanie: 1.00
Data aktualizacji: 01/09/2010 Data poprzedniej 

aktualizacji:
Pierwsze wydanie

Numer edycji transportu: 1.00 (01/09/2010)

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja substancji lub mieszaniny
3M™ Multi-Purpose Body Filler 50658 (Kit)       

Identyfikacja produktu 3M (numer magazynowy)
GS-2000-4353-6

1.2 Zastosowanie substancji/mieszaniny
Produkt stosowany przez dział samochodowy

1.3 Identyfikacja przedsiębiorstwa
Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn 
e-mail: msds.pl@mmm.com
Strona 
internetowa:

www.mmm.pl

1.4 Telefon alarmowy
71 395 97 85 (8.00 – 16.00 poniedziałek – piątek)

Produkt stanowi zestaw składający się z kilku niezależnych części składowych. Dla każdej z części wymagana jest 
karta charakterystyki. Nie należy rozłączać kart charakterystyki dla poszczególnych części składowych zestawu.  
Numery ID dokumentów składowych zestawu:

26-8897-6, 26-9027-9
INFORMACJE O TRANSPORCIE

GS-2000-4353-6

ADR/RID: UN3269, ZYWICA POLIESTROWA W ZESTAWIE, ilosc ograniczona, Nie dotyczy, 3., III, (--), Kod 
klasyfikacyjny ADR F1. 
KOD IMDG: UN3269, POLYESTER RESIN KIT, (NOT APPLICABLE), 3., III, ILOSCI OGRANICZONE, EMS: FE,SD.
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ICAO/IATA: UN3269, POLYESTER RESIN KIT, (NOT APPLICABLE), 3., III. 

OZNAKOWANIE ZESTAWU

Symbole:  
O O Utleniający
T T Toksyczny

Zawiera:
Lista składników chemicznych dostępna przy odpowiednich składowych zestawu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
R7 Może spowodować pożar.
R10 Produkt łatwopalny.
R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
S53 Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
S3/7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.
S14C Przechowywać z dala od środków utleniających lub redukujących, przyspieszaczy, materiałów 

łatwopalnych.
S22 Nie wdychać pyłu.
S23F Nie wdychać dymów.
S36/37/39B Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to 

możliwe, pokaż etykietę.

Szczególny sposób oznakowania:
Zastrzeżony do użytku profesjonalnego.

Oznakowanie zgodne z dyrektywą 2004/42/WE w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków 
organicznych:2004/42/EC IIB(b)(250) 100g/l

Przyczyna aktualizacji:
Brak informacji o aktualizacji.
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Karta charakterystyki

Prawa autorskie, 2010, 3M Poland Sp. z o.o  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w 
celu właściwego i bezpiecznego korzystania  z produktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: informacje są
kopiowane w całości i bez zmian, chyba że uzyskano uprzednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty 
nie będą odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych.

Numer ID dokumentu: 26-8897-6  Wydanie: 1.00
Data aktualizacji: 30/08/2010 Data poprzedniej 

aktualizacji:
Pierwsze wydanie

Numer edycji transportu: 1.00 (30/08/2010)

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r.

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja substancji lub mieszaniny
3M™ Filler Hardener PN50660       

1.2 Zastosowanie substancji/mieszaniny
Produkt stosowany przez dział samochodowy

1.3 Identyfikacja przedsiębiorstwa
Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn 
e-mail: msds.pl@mmm.com
Strona 
internetowa:

www.mmm.pl

1.4 Telefon alarmowy
71 395 97 85 (8.00 – 16.00 poniedziałek – piątek)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikacja:
O Utleniający
T Toksyczny
Działanie szkodliwe na rozrodczość (kategoria 2)
Działanie szkodliwe na rozrodczość (kategoria 3)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
R7 Może spowodować pożar.
R36 Działa drażniąco na oczy.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
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Inne zagrożenia:

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa substancji Nr CAS Nr WE % Stężenie Klasyfikacja
Nadtlenek benzoilu 94-36-0 EINECS 202-

327-6
30 - 50 E:R3; O:R7; Xi:R36; R43 (EU)

Ftalan diizobutylu 84-69-5 EINECS 201-
553-2

10 - 30 Repr.Cat.2:R61; Repr.Cat.3:R62 
(EU)

Składniki nieklasyfikowane jako 
niebezpieczne

Mieszanina 15 - 25

Wykaz zwrotów R, wskazujących kategorię niebezpieczeństwa, które zamieszczono w punkcie 2 i 3 karty charakterystyki oraz ich pełne brzmienie 
zamieszczono w punkcie 16 niniejszej karty.

4. PIERWSZA POMOC

Poniższe zalecenia dotyczące pierwszej pomocy opierają się na założeniu, że w miejscu pracy zapewnione są odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej i pomoc wykwalifikowanego personelu.

Drogi oddechowe
Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia wystąpią, wezwać lekarza.  

Kontakt ze skórą
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty.Natychmiast przemyć skórę dużą ilością wody. Skontaktować się z lekarzem. 
Zanieczyszczone ubranie i buty wyczyścić przed ponownym użyciem. 

Kontakt z oczami
Przemyć oczy dużą ilością wody. Jeżeli objawy podrażnienia nie ustępują, wezwać lekarza.  

Droga pokarmowa
Nie wywołać wymiotów bez konsultacji z lekarzem. Podać poszkodowanemu do wypicia dwie szklanki wody. Jeśli 

poszkodowany jest nieprzytomny, nie podawać niczego doustnie. Skontaktować się z lekarzem.   

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Odpowiednie środki gaśnicze
Stosować środki gaśnicze klasy B (np.proszki gaśnicze, gaśnice pianowe).

Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa

Szczególne zagrożenia
Nie dotyczy  Zamknięte pojemniki narażone na działanie ciepła lub ognia mogą eksplodować.  

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków
Można użyć wody w celu pokrycia ognia płaszczem wodnym.  Podczas pożaru mogą powstawać substancje szkodliwe dla 
zdrowia. Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną i aparat izolujący drogi oddechowe(aparat tlenowy skompletowany z 
maską).  

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 



3M™ Filler Hardener PN50660   

__________________________________________________________________________________________

Strona: 3 z  8

DO ŚRODOWISKA

Idywidualne środki ostrożności

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zebrać powstające pozostałości zawierające roztwór.

Metody oczyszczania
pkt.8  Zabezpieczyć wyciek.  Miejsce wycieku obwałować. Wyciek pokryć bentonitem, wermikulitem lub innym 
nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie suchy.  Pozostałości usunąć, 
stosując odpowiedni rozpuszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapoznać się i zastosować środki 
bezpieczeństwa umieszczone na etykiecie rozpuszczalnika i w karcie charakterystyki.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/MIESZANINĄ I JEJ 
MAGAZYNOWANIE

7.1 Postępowanie z substancją/mieszaniną
Podczas stosowania preparatu nie pić, nie palić, nie spożywać posiłków.  Przechowywać z dala od wysokiej temperatury, 
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  Unikać kontaktu par, zawiesiny lub mgły z oczami.  Produkt 
przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) użytku, zgodnie z instrukcją.  Zapewnić skuteczną wentylację, aby 
utrzymywać stężenia poniżej wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń.

7.2 Magazynowanie
Przechowywać z dala od kwasów.  Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia.  Chronić przed działaniem 
promieni słonecznych.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Wartości graniczne narażenia

Nazwa substancji Normatyw 
higieniczny

Wartość narażenia Dodatkowe informacje

Nadtlenek benzoilu Ustalono NDS: 5 mg/m3; NDSCh: 10 mg/m3
Ustalono : Wartości normatywów higienicznych ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r 
Dz.U.02.217.1833 (ze zmianami Dz.U.05.212.1769, Dz.U.07.161.1142, Dz.U.09.105.873) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
ppm: część na milion
mg/m3: miligram na metr sześcienny
NDSP: najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (progowe)

8.2 Kontrola narażenia

8.2.1 Kontrola narażenia w miejscu pracy
Zapewnić skuteczną wentylację, aby utrzymywać stężenie par, dymu czy rozpylonej cieczy poniżej wartości najwyższych 
dopuszczalnych stężeń. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg 
oddechowych.

Ochrona dróg oddechowych
Zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 8. W celu uzyskania większej liczby informacji, skontaktować się z 3M.
Półmaska lub maska pochłaniająca z filtrem wstępnym przeciwpyłowym N95.
W celu uzyskania większej liczby informacji, skontaktować się z 3M.
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Ochrona rąk
Nie określono  

Ochrona oczu/twarzy
Unikać kontaktu par, zawiesiny lub mgły z oczami.
Zaleca się następującą ochronę oczu:  Nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami

Ochrona skóry
Unikać kontaktu ze skórą.

 
Droga pokarmowa
Podczas stosowania preparatu nie pić, nie palić, nie spożywać posiłków.   

8.2.2 Kontrola narażenia środowiska
Brak danych

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje ogólne
Stan fizyczny Ciecz 
Postać: Pasta
Kolor, zapach Czerwony, bardzo słaby zapach.

9.2 Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
pH Brak danych
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia Brak danych
Temperatura topnienia Nie dotyczy
Palność (ciało stałe, gaz) Brak danych
Właściwości wybuchowe Nie określono
Właściwości utleniające Nie określono
Temperatura zapłonu Nie dotyczy
Granice wybuchowości - dolna (LEL) Brak danych
Granice wybuchowości - górna (UEL) Brak danych

Gęstość względna 1.13 - 1.17  [Standard:Woda=1]

Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda Nie dotyczy
Szybkość parowania Brak danych
Gęstość par Brak danych

Lepkość 1 Pa-s
Gęstość 1.13 - 1.17 g/cm3

9.3 Inne informacje
Lotne związki organiczne 274 g/l

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilny.   Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.      

10.1 Warunki, których należy unikać
Ciepło
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Źródła iskrzenia i/lub otwarty ognień
 

10.2 Czynniki, których należy unikać
Przyspieszacz
Metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych
Środki redukujące
Mocne zasady
Mocne kwasy

10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu
Substancja Warunki
Tlenek węgla Podczas spalania
Dwutlenek węgla Podczas spalania
Toksyczne pary, gazy, pyły Podczas spalania

  

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi oddechowe
Długotrwałe lub powtarzające się narażenie może powodować zaburzenia ze strony układu oddechowego z następującymi 
objawami: bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, zaburzenia mowy, wydłużenie czasu reakcji i 
utratę przytomności.

Droga pokarmowa
Połknięcie może być przyczyną podrażnienia błon śluzowych układu pokarmowego z następującymi objawami: nudności, 
wymioty, tkliwość, ból brzucha i biegunki.

Kontakt z oczami
Słabe działanie drażniące na oczy z następującymi objawami: ból, zaczerwienienie spojówek, łzawienie.

Kontakt ze skórą
Słabe działanie drażniące na skórę z następującymi objawami: zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk, powstawanie pęcherzy.  
Działanie uczulające na skórę: może wystąpić zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk, powstawanie pęcherzy(nie spowodowane 
fotoalergią).

Działanie uczulające
Nazwa substancji Nr CAS Klasyfikacja Przepisy prawne
Nadtlenek benzoilu 94-36-0 Działanie uczulające na 

skórę (R43)
Załącznik I 
(67/548/EEC)

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Nazwa substancji Nr CAS Klasyfikacja Przepisy prawne
Ftalan diizobutylu 84-69-5 Repr. Cat. 2 Załącznik 

1(67/548/EEC)
Ftalan diizobutylu 84-69-5 Repr. Cat. 3 Załącznik 

1(67/548/EEC)
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Ekotoksyczność
Brak danych doświadczalnych dla produktu.
Brak danych dla składnika/składników.

12.2 Mobilność
W celu uzyskania większej liczby informacji, skontaktować się z 3M.

12.3 Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak danych doświadczalnych.

12.4 Zdolność do biokumulacji
Brak danych doświadczalnych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT
Aktualnie brak danych, w celu uzyskania większej liczby informacji, skontaktować się z 3M.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metoda unieszkodliwiania odpadów: Spalić w spalarni odpadów przemysłowych lub komunalnych w obecności 
materiałów łatwopalnych.  Jako alternatywna metoda usuwania, składować w składowisku chemicznych odpadów 
niebezpiecznych.   

Kodowanie odpadów odbywa się w oparciu o przewidywane zastosowanie produktu przez konsumenta. Sposób likwidacji 
zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego lub Starostwa. Zużyty produkt 
przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Sugerowany kod odpadu
080409* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne
200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Przy składowaniu bądź unieszkodliwianiu odpadów należy przestrzegać lokalnych przepisów.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Symbole:  
O O Utleniający
T T Toksyczny

Zawiera:
Nadtlenek benzoilu; Ftalan diizobutylu
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Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
R7 Może spowodować pożar.
R36 Działa drażniąco na oczy.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
S53 Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
S3/7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.
S14C Przechowywać z dala od środków utleniających lub redukujących, przyspieszaczy, materiałów 

łatwopalnych.
S36/37/39B Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to 

możliwe, pokaż etykietę.

Szczególny sposób oznakowania:
Zastrzeżony do użytku profesjonalnego.

Wskazówki dotyczące oznakowania:
Klasyfikacji produktu dokonano na podstawie zasad zawartych w dyrektywie 1999/45/WE i wyników badań. W celu 
uzyskania większej liczby informacji proszę skontaktować się z 3M.

Regulacje prawne:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.01.11.84 ze zm.);  Rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 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 
(Dziennik Urzędowy UE, L 136/3 z dn. 29. 05. 2007 r.);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dn. 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 (Dz.Urz. WE L 353 
z 31.12.2008);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku);  Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. (Dz.U.07.215.1588);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dn. 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666, 
zm. Dz.U.04.243.2440, Dz.U.07.174.1222, Dz.U.09.43.353);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 marca 2009 r. w 
sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz.U.09.53.439);  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 
(ze zm. Dz.U.05.212.1769, Dz.U.07.161.1142, Dz.U.09.105.873);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 
2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645 ze zm.);  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.04.280.2771);  Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac (Dz.U.04.200.2047, zm. Dz.U.05.136.1145);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 
września 1996 r. w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.96.114.545 ze zm.);  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86);  Ustawa z dnia 28 
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych(Dz.U.02.199.1671);  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach (Dz.U.07.39.251, tekst jednolity); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
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katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206 ze zm.);  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U.01.63.638 ze zm.);  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów 
lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających 
je produktów (Dz.U.04.168.1762, zm. Dz.U.05.39.372, zm. Dz.U.07.116.806).  Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z 
późniejszymi zmianami łącznie z 30 poprawką (2008/58/WE) oraz 31 poprawką (2009/2/WE);   Rozporządzenie WE nr 
1907/2006 (Dziennik Urzędowy WE, L 136/3 z dn. 29.05.2007 r.).  Rozporządzenie WE nr 1272/2008 (Dz. Urz. WE L 353 z 
31.12.2008, s. 1-1355).

16. INNE INFORMACJE

Wykaz stosowanych zwrotów R
R3 Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami 

zapłonu.
R36 Działa drażniąco na oczy.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
R7 Może spowodować pożar.

Ograniczenia w użytkowaniu:
Zastrzeżony do użytku profesjonalnego.

Wykaz

Przyczyna aktualizacji:
Brak informacji o aktualizacji.

Wszystkie dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartę
opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy preparatu muszą brać pod uwagę istniejące przepisy 
prawne i inne uregulowania.  3M Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody 
wynikające z nieprawidłowego stosowania produktu.

3M Poland Karty charakterystyki są dostępne w Internecie pod adresem: www.3M.pl/kartycharakterystyki
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Karta charakterystyki

Prawa autorskie, 2010, 3M Poland Sp. z o.o  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w 
celu właściwego i bezpiecznego korzystania  z produktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, że: informacje są
kopiowane w całości i bez zmian, chyba że uzyskano uprzednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokumenty 
nie będą odsprzedawane lub rozpowszechniane w celach zarobkowych.

Numer ID dokumentu: 26-9027-9  Wydanie: 1.00
Data aktualizacji: 01/09/2010 Data poprzedniej 

aktualizacji:
Pierwsze wydanie

Numer edycji transportu: 1.00 (01/09/2010)

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r.

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja substancji lub mieszaniny
3M™ Multi-Purpose Body Filler 50658 (Filler)       

1.2 Zastosowanie substancji/mieszaniny
Produkt stosowany przez dział samochodowy

1.3 Identyfikacja przedsiębiorstwa
Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn 
e-mail: msds.pl@mmm.com
Strona 
internetowa:

www.mmm.pl

1.4 Telefon alarmowy
71 395 97 85 (8.00 – 16.00 poniedziałek – piątek)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikacja:
Xn Szkodliwy
Produkt łatwopalny

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
R10 Produkt łatwopalny.
R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
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Nazwa substancji Nr CAS Nr WE % Stężenie Klasyfikacja
Talk 14807-96-6 EINECS 238-

877-9
30 - 70

Składniki nieklasyfikowane jako 
niebezpieczne

Mieszanina 15 - 35

Węglan wapnia 1317-65-3 EINECS 215-
279-6

10 - 30

Styren 100-42-5 EINECS 202-
851-5

10 - 30 Xn:R20; Xi:R36-38; R10 - Nota 
D (EU)

Polimer akrylonitrylu z metakrylanem 
metylu i chlorkiem winylidenu

25214-39-5 1 - 5

Wykaz zwrotów R, wskazujących kategorię niebezpieczeństwa, które zamieszczono w punkcie 2 i 3 karty charakterystyki oraz ich pełne brzmienie 
zamieszczono w punkcie 16 niniejszej karty.

4. PIERWSZA POMOC

Poniższe zalecenia dotyczące pierwszej pomocy opierają się na założeniu, że w miejscu pracy zapewnione są odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej i pomoc wykwalifikowanego personelu.

Drogi oddechowe
Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia wystąpią, wezwać lekarza.  

Kontakt ze skórą
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty.Natychmiast przemyć skórę dużą ilością wody. Skontaktować się z lekarzem. 
Zanieczyszczone ubranie i buty wyczyścić przed ponownym użyciem. 

Kontakt z oczami
Przemyć oczy dużą ilością wody. Jeżeli objawy podrażnienia nie ustępują, wezwać lekarza.  

Droga pokarmowa
Nie wywołać wymiotów bez konsultacji z lekarzem. Podać poszkodowanemu do wypicia dwie szklanki wody. Jeśli 

poszkodowany jest nieprzytomny, nie podawać niczego doustnie. Skontaktować się z lekarzem.   

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Odpowiednie środki gaśnicze
Stosować środki gaśnicze klasy B (np.proszki gaśnicze, gaśnice pianowe).

Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa

Szczególne zagrożenia
Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  Zamknięte pojemniki narażone na działanie ciepła lub ognia mogą eksplodować.  Pary 
gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń, rozprzestrzeniając się na duże odległości; mogą
przemieszczać się wzdłuż podłoża do źródła zapłonu i spowodować wsteczny ciąg płomienia.  

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków
Woda może być nieskutecznym środkiem gaśniczym, jednak pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą ze 
względu na możliwość wybuchu.  Można użyć wody w celu pokrycia ognia płaszczem wodnym.  Podczas pożaru mogą
powstawać substancje szkodliwe dla zdrowia. Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną i aparat izolujący drogi 
oddechowe(aparat tlenowy skompletowany z maską).  
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6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA 
DO ŚRODOWISKA

Idywidualne środki ostrożności
Usunąć niezabezpieczony personel z miejsca zagrożenia.  Usunąć wszystkie źródła zapłonu.  Przewietrzyć pomieszczenie.  
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przy dużych wyciekach lub wewnątrz pomieszczeń zapewnić skuteczną
wentylację miejscową wywiewną.  UWAGA: dodanie środka pochłaniającego nie eliminuje zagrożeń związanych z 
toksycznością, działaniem żrącym lub łatwopalnością.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Przy dużym wycieku, zabezpieczyć przed dostaniem się do kanałów ściekowych i wód gruntowych.  Umieścić w metalowym 
pojemniku.  Usunąć zebrany materiał.

Metody oczyszczania
pkt.8  Zabezpieczyć wyciek.  Zanieczyszczoną wyciekiem powierzchnię pokryć pianą gaśniczą. Zalecana jest piana tworząca 
warstwę wodną (AFFF).  Miejsce wycieku obwałować. Wyciek pokryć bentonitem, wermikulitem lub innym nieorganicznym 
materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie suchy.  Usunąć wyciek, używając nieiskrzących 
narzędzi.  Pozostałości usunąć, stosując odpowiedni rozpuszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. 
Zapoznać się i zastosować środki bezpieczeństwa umieszczone na etykiecie rozpuszczalnika i w karcie charakterystyki.  
Szczelnie zamknąć pojemnik.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/MIESZANINĄ I JEJ 
MAGAZYNOWANIE

7.1 Postępowanie z substancją/mieszaniną
Podczas stosowania preparatu nie pić, nie palić, nie spożywać posiłków.  Przechowywać z dala od wysokiej temperatury, 
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  Pojemniki uziemić przy przenoszeniu zawartości. Nosić obuwie 
antyelektrostatyczne.  Nie palić tytoniu w czasie stosowania produktu.  Nie wdychać gazu/dymu/pary aerozolu.  Unikać
wyładowań elektrostatycznych.  Unikać kontaktu par, zawiesiny lub mgły z oczami.  Unikać wdychania pyłów powstających 
przy cięciu, szlifowaniu lub rozdrabianiu.  Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) użytku, zgodnie 
z instrukcją.  Unikać kontaktu ze środkami utleniającymi.

7.2 Magazynowanie
Przechowywać z dala od kwasów.  Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia.  Chronić przed działaniem 
promieni słonecznych.  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  Przechowywać z dala od środków utleniających.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Wartości graniczne narażenia

Nazwa substancji Normatyw 
higieniczny

Wartość narażenia Dodatkowe informacje

Styren Ustalono NDS: 50 mg/m3; NDSCh: 200 mg/m3
Talk Ustalono NDS (pył respirabilny): 1 mg/m3; 

NDSCH)(pył całkowity): 4 mg/m3
Ustalono : Wartości normatywów higienicznych ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r 
Dz.U.02.217.1833 (ze zmianami Dz.U.05.212.1769, Dz.U.07.161.1142, Dz.U.09.105.873) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
NDS: najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh: najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
ppm: część na milion
mg/m3: miligram na metr sześcienny
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NDSP: najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (progowe)

8.2 Kontrola narażenia

8.2.1 Kontrola narażenia w miejscu pracy
Zapewnić skuteczną wentylację miejscową, wywiewną przy cięciu, mieleniu i szlifowaniu utwardzonego materiału.  
Zapewnić skuteczną wentylację, aby utrzymywać stężenie dymu czy pyłów poniżej wartości najwyższych dopuszczalnych 
stężeń. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Ochrona dróg oddechowych
Nie wdychać gazu/dymu/pary aerozolu.  Unikać wdychania pyłów powstających przy cięciu, szlifowaniu lub rozdrabianiu.
Zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 8. W celu uzyskania większej liczby informacji, skontaktować się z 3M.
Półmaska lub maska skompletowana z wkładem pochłaniającym pary organiczne i filtrem wstępnym przeciwpyłowym N95.
W celu uzyskania większej liczby informacji, skontaktować się z 3M.

Ochrona rąk
Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych wykonanych z następujących materiałów:
Alkohol poliwinylowy

Ochrona oczu/twarzy
Unikać kontaktu par, zawiesiny lub mgły z oczami.
Zaleca się następującą ochronę oczu:  Nosić okulary ochronne z bocznymi osłonami
gogle ochronne niezaparowujące.

Ochrona skóry
Unikać kontaktu ze skórą.
Stosować rękawice ochronne i / lub odzież ochronną, aby zapobiec kontaktowi produktu ze skórą. Skonsultować się z 
producentem odzieży ochronnej, w celu doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Droga pokarmowa
Podczas stosowania preparatu nie pić, nie palić, nie spożywać posiłków.   

8.2.2 Kontrola narażenia środowiska
Brak danych

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje ogólne
Stan fizyczny Ciecz 
Postać: Pasta
Kolor, zapach Szary, aromatyczny zapach.

9.2 Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
pH Brak danych
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia Brak danych
Temperatura topnienia Nie dotyczy
Palność (ciało stałe, gaz) Brak danych
Właściwości wybuchowe Nie określono
Właściwości utleniające Nie określono
Temperatura zapłonu 32 ºC
Granice wybuchowości - dolna (LEL) 1.1 %
Granice wybuchowości - górna (UEL) 6.1 %

Gęstość względna 1.4 - 1.6  [Standard:Woda=1]
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Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda Brak danych
Szybkość parowania Brak danych
Gęstość par Brak danych

Lepkość 500 Pa-s
Gęstość 1.4 - 1.6 g/ml

9.3 Inne informacje
Lotne związki organiczne 245 g/l [Szczegóły:definicja EU]

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilny.   Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.      

10.1 Warunki, których należy unikać
Ciepło
Źródła iskrzenia i/lub otwarty ognień
 

10.2 Czynniki, których należy unikać
Środki silnie utleniające

10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu
Substancja Warunki
Tlenek węgla Podczas spalania
Dwutlenek węgla Podczas spalania
Drażniące pary lub gazy Podczas spalania

  

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi oddechowe
Długotrwałe lub powtarzające się narażenie może powodować zaburzenia ze strony układu oddechowego z następującymi 
objawami: bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, zaburzenia mowy, wydłużenie czasu reakcji i 
utratę przytomności. 
Długotrwałe lub powtórne narażenie może wywoływać skutki neurologiczne. 
Może wystąpić pylica płuc z następującymi objawami: skrócony oddech, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, utrzymujący 

się kaszel, duża ilość plwociny, zmiany w parametrach czynnościowych płuc. 
Może wchłaniać się do organizmu przez drogi oddechowe i spowodować zmiany w narządach wewnętrznych.

Droga pokarmowa
Połknięcie może być przyczyną podrażnienia błon śluzowych układu pokarmowego z następującymi objawami: nudności, 
wymioty, tkliwość, ból brzucha i biegunki.  Może wchłaniać się do organizmu przez drogi pokarmowe i spowodować zmiany 
w narządach wewnętrznych.

Kontakt z oczami
Umiarkowane działanie drażniące na oczy z następującymi objawami: zaczerwienienie spojówek, łzawienie, obrzęk, ból, 
zaburzenia widzenia.

Kontakt ze skórą
Umiarkowane działanie drażniące na skórę z następującymi objawami: zaczerwienienie, swędzenie, suchość i obrzęk.
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Inne szkodliwe dla zdrowia skutki działania:
Mogą wystąpić zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego(CNS) z następującymi objawami: bóle i zawroty głowy, 
senność, rozkojarzenie, wydłużenie czasu reakcji, zaburzenia mowy, zaburzenia koordynacji i utrata przytomności.  Mogą
wystąpić objawy uszkodzenia wątroby-utrata apetytu, spadek masy ciała, osłabienie, tkliwość brzucha i żółtaczka.  Wpływ na 
słuch- uszkodzenie słuchu, zaburzenia równowagi, uczucie dzwonienia w uszach. 
Długotrwałe lub powtórne narażenie może wywoływać skutki neurologiczne. 
Skutki neurologiczne: objawy mogą obejmować zmiany osobowości, brak koordynacji, drętwienie lub pieczenie, słabość, 
drżenia i/lub zmiany w ciśnieniu krwi i tętnie.  Wpływ na oczy: zaburzenia widzenia lub trwałe uszkodzenie wzroku.  
Zaburzenia immunologiczne: zmiany poziomu przeciwciał, uczulenie skóry i/lub dróg oddechowych i zmiany w układzie 
immunologicznym. 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Ekotoksyczność
Brak danych doświadczalnych dla produktu.
Brak danych dla składnika/składników.

12.2 Mobilność
W celu uzyskania większej liczby informacji, skontaktować się z 3M.

12.3 Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak danych doświadczalnych.

12.4 Zdolność do biokumulacji
Brak danych doświadczalnych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT
Aktualnie brak danych, w celu uzyskania większej liczby informacji, skontaktować się z 3M.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metoda unieszkodliwiania odpadów: Całkowicie zabezpieczone(lub spolimeryzowane) odpady składować na składowisku 
odpadów.  Nieutwardzony produkt spalić w spalarni odpadów niebezpiecznych.  Podczas pożaru lub podgrzania możliwe jest 
powstanie chlorowodoru(HCl).   

Kodowanie odpadów odbywa się w oparciu o przewidywane zastosowanie produktu przez konsumenta. Sposób likwidacji 
zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego lub Starostwa. Zużyty produkt 
przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Sugerowany kod odpadu
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080409* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne

200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Przy składowaniu bądź unieszkodliwianiu odpadów należy przestrzegać lokalnych przepisów.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Symbole:  
Xn Xn Szkodliwy

Zawiera:
Styren

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
R10 Produkt łatwopalny.
R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
S22 Nie wdychać pyłu.
S23F Nie wdychać dymów.

Wskazówki dotyczące oznakowania:
Klasyfikacji produktu dokonano na podstawie zasad zawartych w dyrektywie 1999/45/WE i wyników badań. W celu 
uzyskania większej liczby informacji proszę skontaktować się z 3M.

Regulacje prawne:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.01.11.84 ze zm.);  Rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 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 
(Dziennik Urzędowy UE, L 136/3 z dn. 29. 05. 2007 r.);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dn. 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 (Dz.Urz. WE L 353 
z 31.12.2008);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku);  Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. (Dz.U.07.215.1588);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dn. 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666, 
zm. Dz.U.04.243.2440, Dz.U.07.174.1222, Dz.U.09.43.353);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 marca 2009 r. w 
sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz.U.09.53.439);  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833
(ze zm. Dz.U.05.212.1769, Dz.U.07.161.1142, Dz.U.09.105.873);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 
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2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.05.73.645 ze zm.);  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.04.280.2771);  Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac (Dz.U.04.200.2047, zm. Dz.U.05.136.1145);  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 
września 1996 r. w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.96.114.545 ze zm.);  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173);  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86);  Ustawa z dnia 28 
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych(Dz.U.02.199.1671);  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach (Dz.U.07.39.251, tekst jednolity); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206 ze zm.);  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz.U.01.63.638 ze zm.);  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów 
lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających 
je produktów (Dz.U.04.168.1762, zm. Dz.U.05.39.372, zm. Dz.U.07.116.806).  Dyrektywa Unii Europejskiej 67/548/EWG z 
późniejszymi zmianami łącznie z 30 poprawką (2008/58/WE) oraz 31 poprawką (2009/2/WE);   Rozporządzenie WE nr 
1907/2006 (Dziennik Urzędowy WE, L 136/3 z dn. 29.05.2007 r.).  Rozporządzenie WE nr 1272/2008 (Dz. Urz. WE L 353 z 
31.12.2008, s. 1-1355).

16. INNE INFORMACJE

Wykaz stosowanych zwrotów R
R10 Produkt łatwopalny.
R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R36 Działa drażniąco na oczy.
R38 Działa drażniąco na skórę.

Ograniczenia w użytkowaniu:
Zastrzeżony do użytku profesjonalnego.

Przyczyna aktualizacji:
Brak informacji o aktualizacji.

Wszystkie dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartę
opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy preparatu muszą brać pod uwagę istniejące przepisy 
prawne i inne uregulowania.  3M Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody 
wynikające z nieprawidłowego stosowania produktu.

3M Poland Karty charakterystyki są dostępne w Internecie pod adresem: www.3M.pl/kartycharakterystyki


