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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu 

Formularz produktu : Mieszanina 
Nazwa produktu : Włókno szklane CFF HSHT 
Synonimy : HSHT z włókna szklanego 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Zastosowanie substancji / mieszaniny : MarkForged materiał do drukowania 3D 
1.2.2. Zastosowania odradzane 
Brak dodatkowych informacji 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Firma    
MarkForged, Inc  
85 School St  
Watertown MA 02472  
T: 844-700-1035 (od 9:00 do 18:00 EST)  
support@markforged.com  
www.markforged.com 

 

1.4. Numer alarmowy 
Numer ratunkowy : (CHEMTREC) +(48)-223988029 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 
Nie sklasyfikowany 
  

 
 

Niekorzystne efekty fizykochemiczne, zdrowotne i środowiskowe 
Brak dodatkowych informacji 

2.2. Elementy etykiety 
Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Oświadczenia EUH : EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
 

 

2.3. Inne zagrożenia 
Inne zagrożenia, które nie przyczyniają się 
do klasyfikacji 

: Tlenek szkła jest znany IARC jako prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (2B) 
poprzez wdychanie respirabilnego pyłu / włókien. Ciągłe włókno szklane jest 
klasyfikowane jako grupa 3 IARC, nie podlega klasyfikacji jako czynnik rakotwórczy 
dla ludzi. W normalnych warunkach użytkowania nie oczekuje się, że produkt ten 
będzie wytwarzał respirabilne włókna z włókna szklanego / włókna szklanego i 
dlatego nie jest klasyfikowany jako rakotwórczy. W przypadku zmiany produktu i 
wytworzenia pyłu należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, aby 
materiał nie był oddychany. Istnieje ryzyko oparzeń termicznych w kontakcie z 
gorącym lub stopionym materiałem. Drażniące opary mogą zostać uwolnione 
podczas przetwarzania lub w normalnych warunkach użytkowania, zapewnić 
odpowiednią wentylację. Narażenie może pogorszyć istniejący stan oczu, skóry lub 
układu oddechowego. Produkt zawiera składniki, które są łatwopalnymi pyłami. W 
normalnych warunkach użytkowania produkt nie powinien generować pyłu, jednak 
w przypadku powstawania pyłu należy przedsięwziąć odpowiednie środki 
ostrożności w przypadku zagrożenia pyłem - nie generować kurzu podczas 
czyszczenia, używać narzędzi nie powodujących iskrzenia, stosować odpowiednią 
wentylację, stosować w razie potrzeby supresory pyłu, nie dopuszczaj do 
gromadzenia się kurzu w miejscu pracy. 

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 
 
 

3.2. Mieszanina 
 

 

https://markforged.com/%3c/a
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Imię Identyfikator 
produktu 

% Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 [CLP] 

Żywica nylonowa 6/69 (Nr CAS) 51995-62-1 50 - 55 Nie sklasyfikowany 

Szkło, tlenek, chemikalia (Nr CAS) 65997-17-3 
(Nr WE) 266-046-0 

30 - 31 Carc. 1B, H350i 

Ester-kaprolaktam (Nr CAS) 105-60-2 
(Nr WE) 203-313-2 
(Numer indeksu WE) 
613-069-00-2 

<= 5,5 Acute Tox. 4 (doustnie), H302 
Acute Tox. 4 (Wdychanie), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

 

Pełny tekst zwrotów H: patrz sekcja 16 
  

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Ogólne środki pierwszej pomocy : Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Jeśli źle się poczujesz, 

zasięgnij porady lekarza (pokaż etykietę, o ile to możliwe).  
Pierwsza pomoc po inhalacji : Kiedy wystąpią objawy: wejdź na otwarte powietrze i przewietrz podejrzany obszar. 

Uzyskać pomoc medyczną, jeśli trudności w oddychaniu będą się utrzymywać. 
Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą : Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. Ostudzić skórę zimną wodą po 

kontakcie ze stopionym produktem. Usunięcie zestalonego stopionego materiału ze 
skóry wymaga pomocy medycznej. 

Pierwsza pomoc po kontakcie z oczami : Nie oczekuje się żadnych efektów zdrowotnych. Jeśli wystąpi podrażnienie, 
przepłukać letnią, delikatnie płynącą wodą przez 5 minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie. Uzyskać pomoc 
medyczną, jeśli podrażnienie rozwinie się lub będzie się utrzymywać. Usunięcie 
zestalonego stopionego materiału z oczu wymaga pomocy medycznej. 

Pierwsza pomoc po spożyciu : Wypłukać jamę ustną. NIE wywoływać wymiotów. Uzyskać pomoc medyczną. 

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione 
Objawy / skutki : Nie przewiduje się znaczącego zagrożenia w przewidywanych warunkach 

normalnego użytkowania. Długotrwały kontakt z dużą ilością pyłu może 
powodować mechaniczne podrażnienia. 

Objawy / skutki po inhalacji : Nie przewiduje się poważnego zagrożenia inhalacyjnego w przewidywanych 
warunkach normalnego użytkowania. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie 
na cząsteczki pyłu może powodować zwłóknienie (pylica płucna).  

Objawy / skutki po kontakcie ze skórą : Długotrwałe narażenie może powodować podrażnienie skóry. 
Objawy / skutki po kontakcie z oczami : Może powodować lekkie podrażnienie oczu. 
Objawy / skutki po spożyciu : Połknięcie może powodować niepożądane skutki. Podrażnienie żołądkowo-

jelitowe. 
Przewlekłe objawy : Nieznane. Nie są znane skutki zdrowotne wynikające z długotrwałego użytkowania 

lub kontaktu z nieprzedłużonymi włóknami ciągłymi, które są typem używanego 
włókna szklanego.  Nieodporne włókna nie mogą dotrzeć do głębokich płuc, 
ponieważ mają średnicę większą niż 3,5 mikrometra.  Włókna tej średnicy nie mogą 
przenikać przez wąskie, zginające się drogi ludzkiego układu oddechowego, aby 
dotrzeć do dolnych obszarów płuc, a zatem nie mogą powodować poważnych 
uszkodzeń płuc.  Osadzają się na powierzchniach górnych dróg oddechowych, nosa 
lub gardła.  Włókna te są następnie oczyszczane za pomocą normalnych 
mechanizmów fizjologicznych. W przypadku wytworzenia się pyłu lub oparów 
wielokrotne narażenie przez wdychanie może powodować raka lub choroby układu 
oddechowego. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
W razie narażenia lub zaniepokojenia zasięgnij porady lekarskiej i uwagi. Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod 
ręką pojemnik lub etykietę produktu. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru   
5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Rozpylona woda, suchy chemikalia, piana, dwutlenek węgla. 
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Niewłaściwe środki gaśnicze : Nie używaj silnego strumienia wody. Użycie ciężkiego strumienia wody może 
rozpalić ogień. Nie używaj wody, gdy ciekły materiał jest zaangażowany, może 
reagować gwałtownie lub wybuchowo w kontakcie z wodą. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Zagrożenie pożarowe : Nie uważany za łatwopalny, ale może płonąć w wysokich temperaturach. Jeżeli 

małe cząstki powstają podczas dalszego przetwarzania, manipulowania lub w inny 
sposób, mogą tworzyć zapalne stężenia pyłu w powietrzu. 

Niebezpieczeństwo wybuchu : Produkt nie jest wybuchowy. Zawiera substancje, które są łatwopalnymi pyłami. 
Jeśli produkt jest przetwarzany, a pyły są wytwarzane i rozproszone za pomocą 
źródła zapłonu, może to spowodować wybuch palnego pyłu. Poziom pyłu należy 
ograniczyć do minimum i przestrzegać obowiązujących przepisów. 

Reaktywność : Niebezpieczne reakcje nie wystąpią w normalnych warunkach. 
Niebezpieczne produkty rozkładu w 
przypadku pożaru 

: Rozkład termiczny generuje: Tlenki węgla (CO, CO 2  ). Tlenki azotu. Ketony. 
Aldehydy. Cyjanowodór. Alifatyczne aminy. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Środki ostroŜności ogień : Zachowaj ostrożność podczas zwalczania pożaru chemicznego. 
Instrukcje gaśnicze : Do chłodzenia odsłoniętych pojemników używać mgły wodnej lub mgły. Nie 

wdychać dymów z pożaru lub oparów z rozkładu. 
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym 

ochrony dróg oddechowych. 
Inne informacje : Nie dopuścić do przedostania się wody po pożarze do ścieków lub cieków 

wodnych. Nie dodawać wody do stopionego materiału, ponieważ może to 
spowodować rozpryskiwanie. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne 

Ogólne środki : Unikaj długotrwałego kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. 
6.1.1. Dla personelu nieprzeszkolonego 

Wyposażenie ochronne : Używać odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej (PPE). 
Procedury awaryjne : Ewakuuj niepotrzebny personel. 

6.1.2. Dla ratowników 
Wyposażenie ochronne : Wyposaż załogę oczyszczającą w odpowiednią ochronę. 
Procedury awaryjne : Po przybyciu na miejsce, pierwszy ratownik powinien rozpoznać obecność 

niebezpiecznych towarów, chronić siebie i społeczeństwo, zabezpieczyć teren i 
wezwać pomoc wyszkolonego personelu, gdy tylko pozwolą na to warunki. 

6.2. Środowiskowe środki ostrożności 
Nie dopuścić do przedostania się do ścieków i wód publicznych. 

6.3. Metody i materiały do powstrzymywania i oczyszczania 
Do powstrzymywania : Zawierać stałe wycieki z odpowiednimi barierami i zapobiegać migracji i 

wprowadzaniu do kanałów lub strumieni. 
Metody sprzątania : Natychmiast usuwać wycieki i bezpiecznie usuwać odpady. Odzyskaj produkt przez 

odkurzanie, odśnieżanie lub zamiatanie. Przenieś rozlany materiał do 
odpowiedniego pojemnika w celu utylizacji. Unikaj powstawania pyłu podczas 
czyszczenia wycieków. Skontaktuj się z właściwymi władzami po wycieku. 

6.4. Odniesienie do innych sekcji 
Patrz Rozdział 8 w celu kontroli ekspozycji i ochrony osobistej oraz w Rozdziale 13, aby zapoznać się z kwestiami dotyczącymi 
usuwania. 

SEKCJA 7: Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Dodatkowe zagrożenia podczas 
przetwarzania 

: Podczas przetwarzania pył produktu jest palny. Podczas przetwarzania należy 
zachować ostrożność, aby zminimalizować wytwarzanie pyłu. Ryzyko oparzeń 
termicznych w kontakcie ze stopionym produktem. 

Środki ostrożności dotyczące 
bezpiecznego postępowania 

: Przed jedzeniem, piciem, paleniem i opuszczaniem pracy należy umyć ręce i inne 
odsłonięte powierzchnie łagodnym mydłem i wodą. Unikaj długotrwałego kontaktu 
z oczami, skórą i ubraniem. Unikać wdychania pyłu. Używać odpowiedniego 
wyposażenia ochrony osobistej (PPE).  

Środki higieniczne : Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym wszelkie niezgodności 
Środki techniczne : Przestrzegaj obowiązujących przepisów. 
Warunki przechowywania : Pojemnik powinien być zamknięty, gdy nie jest używany. Przechowywać w suchym, 

chłodnym miejscu. Przechowuj / przechowuj z dala od bezpośredniego światła 
słonecznego, ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur i niekompatybilnych 
materiałów. 

Niezgodne materiały : Mocne kwasy, mocne zasady, silne utleniacze. Chlorki. Halogeny. Związki 
chlorowcowane. 

7.3. Określone zastosowania końcowe 
MarkForged materiał do drukowania 3D 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej  
8.1. Parametry kontrolne 
 

e.-kaprolaktam (105-60-2) 

UE IOELV TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (pył i pary) 

UE IELELV STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i para) 

Austria MAK (mg / m³) 5 mg / m³ (frakcja inhalacyjna) 

Austria MAK Krótkotrwała wartość (mg / m³) 40 mg / m³ (frakcja wdychana) 

Belgia Wartość graniczna (mg / m³) 1 mg / m³ (pył)  
10 mg / m³ (para)  

Belgia Wartość graniczna (ppm) 2,2 ppm (para) 

Belgia Krótkotrwała wartość (mg / m³) 3 mg / m³ (pył)  
40 mg / m³ (para)  

Belgia Krótkotrwała wartość (ppm) 8,7 ppm (para) 

Bułgaria OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ (pył i pary) 

Bułgaria OEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ (pył i pary) 

Chorwacja GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 10 mg / m³ (pył i dym) 

Chorwacja KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i para) 

Cypr OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (pył lub para) 

Cypr OEL STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (pył lub para) 

Francja VLE (mg / m³) 40 mg / m³ (orientacyjny limit - proszek i para) 

Francja VME (mg / m³) 10 mg / m³ (orientacyjny limit - proszek i para) 

Niemcy TRGS 900 Dopuszczalna wartość 
narażenia zawodowego (mg / m³) 

5 mg / m³ (Ryzyko uszkodzenia zarodka lub płodu 
można wykluczyć, gdy obserwuje się wartości 
AGW i BGW - frakcja wdychana, pył i para) 

Gibraltar Osiem godzin mg / m3 10 mg / m³ (pył i pary) 

Gibraltar Krótkoterminowe mg / m3 40 mg / m³ (pył i para) 

Grecja OEL TWA (mg / m³) 20 mg / m³ (para)  
5 mg / m³ (pył)  

Grecja OEL TWA (ppm) 5 ppm (para) 

Grecja OEL STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (para) 

Grecja OEL STEL (ppm) 10 ppm (para) 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (frakcja i para do inhalacji) 

Włochy OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (pył i pary) 

Włochy OEL STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (Badanie musi mierzyć pył i pary w 
tym samym czasie - pyły i opary) 

Łotwa OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (pył i pary) 

Hiszpania VLA-ED (mg / m³) 10 mg / m³ (orientacyjna wartość dopuszczalna - 
pyły i opary) 

Hiszpania VLA-EC (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i para) 
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e.-kaprolaktam (105-60-2) 

Szwajcaria MAK (mg / m³) 5 mg / m³ (pył wdychany) 

Holandia Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 20 mg / m³ (dym dymny)  
 1 mg / m³ (pył)  

Zjednoczone Królestwo WEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ (tylko pył)  
 10 mg / m³ (pył i pary)  

Zjednoczone Królestwo WEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ (tylko pył)  
 20 mg / m³ (pył i pary)  

Republika Czeska Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ (pył)  
10 mg / m³ (para)  

Dania Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 10 mg / m³ (para)  
 1 mg / m³ (pył i proszek)  

Dania Grænseværdie (langvarig) (ppm) 2 ppm (para) 

Estonia OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (pył i dym) 

Estonia OEL STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i dym) 

Finlandia HTP-arvo (8h) (mg / m³) 10 mg / m³ 

Finlandia HTP-arvo (15 min) 40 mg / m³ 

Węgry AK-érték 10 mg / m³ 

Węgry CK-érték 40 mg / m³ 

Irlandia OEL (8 godz. Ref) (mg / m³) 10 mg / m³ 

Irlandia OEL (15 min ref) (mg / m3) 40 mg / m³ 

Litwa IPRV (mg / m³) 10 mg / m³ (pył i dym) 

Litwa TPRV (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i dym) 

Luksemburg OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (proszek i para) 

Luksemburg OEL STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (proszek i para) 

Malta OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (pył i pary) 

Malta OEL STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i para) 

Norwegia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 40 mg / m³ (ta norma jest oparta na obliczeniu 
sumy cząstek stałych i postaci gazowej tej 
substancji) 

Norwegia Grenseverdier (AN) (ppm) 10 ppm (ta norma jest oparta na obliczeniu sumy 
cząstek i postaci gazowej tej substancji) 

Norwegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

60 mg / m³ (niniejsza Norma opiera się na 
obliczeniu sumy cząstek i formy gazowej tej 
substancji, obliczona wartość) 

Norwegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 15 ppm (niniejsza Norma opiera się na obliczeniu 
sumy cząstek i formy gazowej tej substancji, 
obliczonej wartości) 

Polska NDS (mg / m³) 5 mg / m³ (para i frakcja aerozolu do inhalacji) 

Polska NDSCh (mg / m³) 15 mg / m³ (frakcja i para do inhalacji) 

Rumunia OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (pył i pary) 

Rumunia OEL STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i para) 

Słowacja NPHV (priemerná) (mg / m³) 10 mg / m³ (pył i pary) 

Słowacja NPHV (Hraničná) (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i para) 

Słowenia OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (frakcja wdychana, pył i para) 

Słowenia OEL STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i para) 

Szwecja Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 5 mg / m³ (pył i pary) 

Szwecja Kortidsvärde (KTV) (mg / m³) 40 mg / m³ (pył i para) 

Portugalia OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (orientacyjna wartość dopuszczalna - 
frakcja wdychana, pył i para) 



Włókno szklane CFF HSHT 
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa 
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2015/830 

 

27/08/2018 EN (angielski)  6/10 
 

e.-kaprolaktam (105-60-2) 

Portugalia OEL STEL (mg / m³) 40 mg / m³ (orientacyjna wartość dopuszczalna - 
pyły i opary) 

Portugalia Kategoria chemiczna OEL (PT) A5 - nie podejrzewa się, że jest ludzkim 
czynnikiem rakotwórczym 

 

Szkło, tlenek, chemikalia (65997-17-3) 

Belgia Wartość graniczna (mg / m³) 10 mg / m³ (kurz i włókno) 
 

 

8.2. Kontrola narażenia 
Odpowiednie zabezpieczenia techniczne : Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach. 

Unikaj tworzenia lub rozprowadzania kurzu. Utrzymywać wystarczającą 
mechaniczną lub naturalną wentylację, aby zapewnić stężenie poniżej PEL / TLV.  W 
razie potrzeby użyć lokalnego układu wydechowego. Sprzęt zasilający powinien być 
wyposażony w odpowiednio zaprojektowane urządzenia do zbierania kurzu. 
Upewnij się, że przestrzegane są wszystkie krajowe / lokalne przepisy. 

Sprzęt ochrony osobistej : Ogólnie nie jest wymagane. Korzystanie z osobistego wyposażenia ochronnego 
może być konieczne, o ile uzasadniają to warunki. 
 

Materiały na odzież ochronną : Materiały i tkaniny odporne na chemikalia. 
Ochrona rąk : Rękawice ochronne. 
Ochrona oczu i twarzy : Gogle chemiczne lub okulary ochronne. 
Ochrona skóry i ciała : Nosić odpowiednią odzież ochronną. 
Ochrona dróg oddechowych : W przypadku przekroczenia wartości granicznych narażenia lub podrażnienia należy 

zastosować zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. 
Ochrona przed zagrożeniem termicznym : Podczas pracy z gorącym materiałem należy stosować odpowiednią odzież 

ochronną. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan fizyczny : Solidny 
  

Kolor : Brak dostępnych danych 
  

Zapach : Brak dostępnych danych 
  

Próg zapachu : Brak dostępnych danych 
  

pH : Brak dostępnych danych 
  

Szybkość parowania : Brak dostępnych danych 
    

Temperatura topnienia : Brak dostępnych danych 
  

Punkt zamarzania : Brak dostępnych danych 
  

Temperatura wrzenia : Brak dostępnych danych 
  

Temperatura zapłonu : Brak dostępnych danych 
  

Temperatura samozapłonu : Brak dostępnych danych 
  

Temperatura rozkładu : Brak dostępnych danych 
  

Palność (ciało stałe, gaz) : Brak dostępnych danych 
  

Prężność par : Brak dostępnych danych 
  

Względna gęstość pary w 20 ° C : Brak dostępnych danych 
  

Rozpuszczalność : Brak dostępnych danych 
  

Współczynnik podziału: n-oktanol / woda : Brak dostępnych danych 
     

Lepkość : Brak dostępnych danych 
    

Właściwości wybuchowe : Brak dostępnych danych 
  

Właściwości utleniające : Brak dostępnych danych 
  

Limity wybuchowe : Brak dostępnych danych 
  

9.2. Inne informacje 
Zawartość LZO : Nie dotyczy 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność 
Niebezpieczne reakcje nie wystąpią w normalnych warunkach. 
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10.2. Stabilność chemiczna 
Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania (patrz sekcja 7). 

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 
Niebezpieczna polimeryzacja nie nastąpi. 

10.4. Warunki do uniknięcia 
Bezpośrednie światło słoneczne, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury i niezgodne materiały. Unikaj tworzenia lub 
rozprowadzania kurzu. Kumulacja pyłu (w celu zminimalizowania zagrożenia wybuchem).  

10.5. Niezgodne materiały 
Mocne kwasy, mocne zasady, silne utleniacze. Chlorki. Halogeny. Związki chlorowcowane. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie należy wytwarzać niebezpiecznych produktów rozkładu. Rozkład 
termiczny generuje: Tlenki węgla (CO, CO 2  ). Wodorotlenek amonu. Kaprolaktam. Cyjanowodór. Nitriles. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
11.1. Informacje na temat skutków toksykologicznych 

Ostra toksyczność : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 
spełnione) 

 
 

e.-kaprolaktam (105-60-2) 

LD50 doustny szczur 1210 mg / kg 

LD50 królik dermalny 1438 mg / kg 

Szczur do inhalacji LC50 (pył / mgła - mg / 
l / 4h) 

8,16 mg / l / 4h 

ATE CLP (kurz, mgła) 1,50 mg / l / 4 godz 
 

Działanie żrące / drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

Mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

Rakotwórczość : Nie sklasyfikowany. (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji 
nie są spełnione)  

 

 

e.-kaprolaktam (105-60-2) 

Grupa IARC 4 
 

Szkło, tlenek, chemikalia (65997-17-3) 

Grupa IARC 2B 

Status National Toxicology Program (NTP) Racjonalnie przewidywano, że jest ludzkim czynnikiem rakotwórczym. 
 

Toksyczność reprodukcyjna : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

STOT-pojedyncza ekspozycja : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

 
 

Powtarzające się działanie STOT : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

 
 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

 

Objawy / obrażenia po inhalacji : Nie przewiduje się poważnego zagrożenia inhalacyjnego w 
przewidywanych warunkach normalnego użytkowania. Powtarzające 
się lub długotrwałe narażenie na cząsteczki pyłu może powodować 
zwłóknienie (pylica płucna).  

Objawy / obrażenia po kontakcie ze skórą : Długotrwałe narażenie może powodować podrażnienie skóry. 
Objawy / obrażenia po kontakcie z oczami : Może powodować lekkie podrażnienie oczu. 
Objawy / obrażenia po spożyciu : Połknięcie może powodować niepożądane skutki. Podrażnienie 

żołądkowo-jelitowe. 
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Przewlekłe objawy : Nieznane. Nie są znane skutki zdrowotne wynikające z długotrwałego 
użytkowania lub kontaktu z nieprzedłużonymi włóknami ciągłymi, które 
są typem używanego włókna szklanego.  Nieodporne włókna nie mogą 
dotrzeć do głębokich płuc, ponieważ mają średnicę większą niż 3,5 
mikrometra.  Włókna tej średnicy nie mogą przenikać przez wąskie, 
zginające się drogi ludzkiego układu oddechowego, aby dotrzeć do 
dolnych obszarów płuc, a zatem nie mogą powodować poważnych 
uszkodzeń płuc.  Osadzają się na powierzchniach górnych dróg 
oddechowych, nosa lub gardła.  Włókna te są następnie oczyszczane za 
pomocą normalnych mechanizmów fizjologicznych. W przypadku 
wytworzenia się pyłu lub oparów wielokrotne narażenie przez 
wdychanie może powodować raka lub choroby układu oddechowego. 

 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 

Ekologia - ogólne : Nie sklasyfikowany. 
 

 

e.-kaprolaktam (105-60-2) 

LC50 ryb 1 930 mg / l (czas ekspozycji: 96 h - gatunek: makrochirus Lepomis [statyczny]) 

EC50 Daphnia 1 > 500 mg / l (czas ekspozycji: 48 godz. - gatunek: Daphnia magna Straus) 

LC50 ryb 2 1400 mg / l (czas ekspozycji: 96 h - gatunek: Pimephales promelas [statyczny]) 

EC50 Daphnia 2 828 - 2920 mg / l (czas ekspozycji: 48 godz. - gatunek: Daphnia magna) 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Włókno szklane CFF HSHT  

Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalony. 
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Włókno szklane CFF HSHT  

Zdolność do bioakumulacji Nie ustalony. 
 

e.-kaprolaktam (105-60-2) 

Ryby BCF 1 <1 

Log Pow -0,02 
 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak dodatkowych informacji 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak dodatkowych informacji 
 

12.6. Inne niepożądane skutki 
Inne informacje : Unikaj uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Zalecenia dotyczące usuwania ścieków : Nie wyrzucaj odpadów do kanalizacji. 
Zalecenia dotyczące usuwania produktu / 
opakowania 

: Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i 
międzynarodowymi przepisami. 

Ekologia - odpady : Unikaj niepotrzebnego uwalniania do środowiska. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
Opisy przewozowe określone w niniejszym dokumencie zostały przygotowane zgodnie z pewnymi założeniami w chwili 
sporządzania karty charakterystyki i mogą się różnić w zależności od wielu zmiennych, które mogły lub nie były znane w momencie 
wydawania karty charakterystyki. 
Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

 

 

ADR IMDG IATA ADN POZBYĆ SIĘ 

14.1. Numer UN 
Brak regulacji w transporcie 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  
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ADR IMDG IATA ADN POZBYĆ SIĘ 

14.3. Klasa (-y) zagrożenia w transporcie 
Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  

14.4. Grupa pakowania 
Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  

14.5. Zagrożenia środowiskowe 
Niebezpieczny dla 
środowiska: Nie 

Niebezpieczny dla 
środowiska: Nie 
Zanieczyszczenie 
morskie: nie 

Niebezpieczny dla 
środowiska: Nie 

Niebezpieczny dla 
środowiska: Nie 

Niebezpieczny dla 
środowiska: Nie 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Brak dodatkowych informacji 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC 
Nie dotyczy 
 

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 
15.1.1. Rozporządzenia UE 
 

 

Nie zawiera substancji REACH z ograniczeniami z załącznika XVII 
Nie zawiera substancji na liście kandydackiej REACH 
Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku XIV REACH 
 

e.-kaprolaktam (105-60-2) 

Wymienione w inwentarzu EWG EINECS (Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych) 
 

Szkło, tlenek, chemikalia (65997-17-3) 

Wymienione w inwentarzu EWG EINECS (Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych) 
 

Zawartość LZO : Nie dotyczy 
15.1.2. Przepisy krajowe 
Brak dodatkowych informacji 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego  

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Data przygotowania lub najnowsza wersja : 27/08/2018 
Źródła danych : Informacje i dane uzyskane i wykorzystane przy tworzeniu niniejszej karty 

charakterystyki mogą pochodzić z subskrypcji baz danych, oficjalnych rządowych 
stron internetowych organów regulacyjnych, informacji na temat producenta / 
składnika produktu lub dostawcy oraz / lub zasobów zawierających dane i 
klasyfikację substancji zgodnie z GHS lub ich późniejsze przyjęcie GHS. 

Inne informacje : Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem 
zmieniającym (UE) 2015/830 

 

 

Pełny tekst zwrotów H i EUH: 

 Acute Tox. 4 (Inhalacja) Ostra toksyczność (inhal.), Kategoria 4 

 Acute Tox. 4 (Ustne) Toksyczność ostra (doustna), kategoria 4 

 Carc. 1B Rakotwórczość (inhalacja) Kategoria 1B 

 Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria 2 

 Skin Irrit. 2 Działanie żrące / drażniące na skórę, Kategoria 2 

 STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 3, 
działanie drażniące na drogi oddechowe 

 H302 Szkodliwy w przypadku połknięcia. 

 H315 Działa drażniąco na skórę. 

 H319 Działa drażniąco na oczy. 

 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 

 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 H350i Może powodować raka przez wdychanie. 
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 EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 
 

 

Wskazanie zmian Brak dodatkowych informacji 
 

 

Skróty i akronimy 
ACGIH - Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych  
ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów 
niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi  
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych  
ATE - Oszacowanie toksyczności ostrej  
BCF - współczynnik biokoncentracji  
BEI - Wskaźniki ekspozycji biologicznej (BEI)  
BOD - Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu  
Numer CAS - numer serwisowy Chemical Abstracts  
CLP - rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (WE) 
nr 1272/2008  
COD - chemiczne zapotrzebowanie tlenu  
WE - Wspólnota Europejska  
EC50 - Mediana skutecznego stężenia  
EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza  
EINECS - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych  
EmS-Nie. (Ogień) - Ogień w nagłych wypadkach IMDG  
 EmS-Nie. (Rozlewanie) - Rozładunek w trybie pilnym IMDG  
 UE - Unia Europejska  
 ErC50 - EC50 w kategoriach szybkości wzrostu redukcji  
 GHS - Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania 
chemikaliów  
 IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem  
 IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego  
 Kod IBC - Międzynarodowy kodeks chemikaliów luzem  
 IMDG - Międzynarodowe Morskie Towary Niebezpieczne  
 IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 IOELV - Orientacyjna wartość graniczna ekspozycji zawodowej  
 LC50 - Median Lethal Concentration  
 LD50 - Median Lethal Dose  
 LOAEL - najniższy obserwowany poziom oddziaływania  
 LOEC - Najniższe stężenie obserwowane w efekcie  
 Log Koc - Soil Organic Organic Partitioning Coefficient  
 Log Kow - Współczynnik podziału oktanol / woda  
 Log Pow - Stosunek stężenia równowagowego (C) substancji rozpuszczonej w 
układzie dwufazowym składającym się z dwóch niemieszalnych w dużej 
mierze rozpuszczalników, w tym przypadku oktanolu i wody  
 MAK - Maksymalna koncentracja w miejscu pracy / Maksymalne 
dopuszczalne stężenie 

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu  
 NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie  
 NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
 NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
 NOAEL - Bezobjawowy, niekorzystny poziom efektu  
 NOEC - nieobserwowane stężenie efektu  
 NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
 NTP - Narodowy Program Toksykologii  
 OEL - Limity narażenia zawodowego  
 PBT - trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny  
 PEL - Dopuszczalny limit ekspozycji  
 pH - Potencjalny wodór  
 REACH - rejestracja, ocena, autoryzacja i restrykcja chemikaliów  
 RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych  
 SADT - Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu  
 SDS - Karta charakterystyki  
 STEL - Limit czasu krótkotrwałego  
 TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TEL TRK - Technical Guidance Concentrations  
 ThOD - Teoretyczne zapotrzebowanie tlenu  
 TLM - średni limit tolerancji  
 TLV - wartość progowa limitu  
 TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von 
Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
 TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-nitrozoamina  
 TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
 TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
 TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych  
 TWA - średnia ważona w czasie  
 VOC - Lotne związki organiczne  
 VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
 VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria  
 VLE - ekspozycja Valeur Limite D'  
 VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition  
 vPvB - bardzo trwały i bardzo ulegający bioakumulacji  
 WEL - Granica ekspozycji w miejscu pracy  
 WGK - Wassergefährdungsklasse 

 

EU GHS SDS 

 
Informacje te są oparte na naszej aktualnej wiedzy i mają na celu opisanie produktu wyłącznie w celach związanych ze zdrowiem, 
bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy go interpretować jako gwarantującego jakąkolwiek określoną właściwość 
produktu. 
 
Nie 
Fałszywy 


