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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i firmy / firmy podejmowanie 
1.1. Identyfikator produktu 
Formularz produktu : Mieszanina 
Nazwa produktu : Miedź 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Zastosowanie substancji / mieszaniny : Materiał do drukowania 3D MarkForged. 
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 : +(48)-223988029/ 1-800-424-9300 (Chemtrec) 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
 

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

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

2.3. Inne zagrożenia 
PBT: nie dotyczy - nie wymaga rejestracji 
vPvB: nie dotyczy - nie wymaga rejestracji 
Inne zagrożenia nie przyczyniające się do 
klasyfikacji 

: Narażenie może zaostrzyć istniejące wcześniej choroby oczu, skóry lub układu 
oddechowego. Podczas przetwarzania najbardziej znaczącą drogą narażenia jest 
wdychanie (oddychanie) oparów.  Wdychanie oparów może wywołać stan zwany 
gorączką oparów metalu z objawami przypominającymi grypę; Objawy mogą być 
opóźnione o 4-12 godzin i zacząć się od nagłego pragnienia i słodkiego, 
metalicznego lub ohydnego smaku w ustach. Inne objawy mogą obejmować 
podrażnienie górnych dróg oddechowych, któremu towarzyszy kaszel i suchość 
błon śluzowych, zmęczenie i ogólne złe samopoczucie. Może również wystąpić 
gorączka, dreszcze, ból mięśni, łagodny do silnego bólu głowy, nudności, 
sporadyczne wymioty, nadmierna aktywność umysłowa, obfite pocenie się, 
nadmierne oddawanie moczu, biegunka i pokłony. Zawiera substancje, które są 
łatwopalnymi pyłami. Jeśli produkt zostanie przetworzony, a pyły zostaną 
wygenerowane i rozproszone w źródle zapłonu, może to spowodować wybuch 
łatwopalnego pyłu. Utrzymuj poziom pyłu na minimalnym poziomie i przestrzegaj 
obowiązujących przepisów. Ze względu na ostateczną postać produktu jest mało 
prawdopodobne, aby powstały palne pyły. 

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

3.2. Mieszanki 
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Imię Identyfikator 
produktu 

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

Miedź (Nr CAS) 7440-50-8 
(Nr WE) 231-159-6 

84,924 - 
94,36 

Nie sklasyfikowane 

 
  

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  
 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Ogólne środki pierwszej pomocy : Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawaj niczego doustnie. W przypadku złego 

samopoczucia zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę).  
Pierwsza pomoc po inhalacji : Gdy wystąpią objawy: wyjść na świeże powietrze i przewietrzyć podejrzany obszar. 

Zasięgnąć porady medycznej, jeśli trudności w oddychaniu utrzymują się. 
Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą : Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanurzyć dotknięty obszar wodą przez co najmniej 5 

minut. Szybko schłodzić skórę zimną wodą po kontakcie ze stopionym produktem. 
Usuwanie zestalonego stopionego materiału ze skóry wymaga pomocy medycznej. 

Pierwsza pomoc po kontakcie z oczami : Ostrożnie płukać wodą przez co najmniej 5 minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli 
są obecne i łatwe do zrobienia. Kontynuuj płukanie. Usunięcie zestalonego 
stopionego materiału z oczu wymaga pomocy medycznej. Zasięgnąć porady 
medycznej, jeśli podrażnienie rozwija się lub utrzymuje się. 

Pierwsza pomoc po połknięciu : Wypłukać jamę ustną. NIE wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady medycznej. 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Objawy / skutki : Nie powinien stanowić istotnego zagrożenia w przewidywanych warunkach 

normalnego użytkowania. Długotrwały kontakt z dużą ilością pyłu może 
powodować podrażnienie mechaniczne. Ryzyko oparzeń termicznych w kontakcie 
ze stopionym produktem. 

Objawy / skutki po inhalacji : Nie oczekuje się, że będzie stanowić poważne zagrożenie inhalacyjne w 
przewidywanych warunkach normalnego użytkowania. Powtarzające się lub 
długotrwałe narażenie na cząsteczki pyłu może spowodować zwłóknienie (pylicę 
płuc). Podczas przetwarzania najbardziej znaczącą drogą narażenia jest wdychanie 
(oddychanie) oparów. Wdychanie oparów może wywołać stan zwany gorączką 
oparów metalu z objawami przypominającymi grypę; Objawy mogą być opóźnione 
o 4-12 godzin i zacząć się od nagłego pragnienia i słodkiego, metalicznego lub 
ohydnego smaku w ustach. Inne objawy mogą obejmować podrażnienie górnych 
dróg oddechowych, któremu towarzyszy kaszel i suchość błon śluzowych, 
zmęczenie i ogólne złe samopoczucie. Może również wystąpić gorączka, dreszcze, 
ból mięśni, łagodny do silnego bólu głowy, nudności, sporadyczne wymioty, 
nadmierna aktywność umysłowa, obfite pocenie się, nadmierne oddawanie moczu, 
biegunka i pokłony. 

Objawy / skutki po kontakcie ze skórą : Długotrwałe narażenie może powodować podrażnienie skóry. Ryzyko oparzeń 
termicznych w kontakcie ze stopionym produktem. 

Objawy / skutki po kontakcie z oczami : Może powodować lekkie podrażnienie oczu. Ryzyko oparzeń termicznych w 
kontakcie ze stopionym produktem. 

Objawy / skutki po spożyciu : Połknięcie może powodować działania niepożądane. 
Przewlekłe objawy : Nie spodziewany w normalnych warunkach użytkowania. W masowej formie nie 

istnieje żadne chroniczne zagrożenie.  W przypadku zmiany fizycznej w celu 
prezentacji taśm, wstążek, pyłów lub oparów ze stopionego materiału: Miedź: 
Nadmierne narażenie na opary może powodować gorączkę oparów metalu 
(dreszcze, bóle mięśni, nudności, gorączka, suche gardło, kaszel, osłabienie, 
ospałość); metaliczny lub słodki smak; przebarwienia skóry i włosów. Uszkodzenie 
błon śluzowych tkanek może następować po długotrwałym narażeniu na pył. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia 
W przypadku narażenia lub zaniepokojenia zasięgnąć porady lekarskiej i uwagi. Jeśli potrzebna jest porada medyczna, należy mieć 
pod ręką pojemnik lub etykietę produktu. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru   
5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze : Suchy piasek; Środek gaśniczy klasy D (do gaszenia proszków metali). 
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Niewłaściwe środki gaśnicze : Związki chlorowcowane. Nie używaj strumienia ciężkiej wody. Użycie ciężkiego 
strumienia wody może rozprzestrzenić ogień. Nie używaj bezpośredniej wody do 
spalania / stopionego produktu; mogą spowodować wybuch pary i 
rozprzestrzenianie się ognia. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Zagrożenie pożarowe : Nie uważany za łatwopalny, ale może palić się w wysokich temperaturach. 
Niebezpieczeństwo wybuchu : Sam produkt nie jest wybuchowy, ale jeśli powstaje pył, chmury pyłu zawieszone w 

powietrzu mogą być wybuchowe. 
Reaktywność : Stabilny w temperaturze otoczenia i w normalnych warunkach użytkowania. 

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

: Tlenki węgla (CO, CO 2) ). Tlenki metali. Tlenki miedzi Niezidentyfikowane związki 
organiczne. 

5.3. Informacje dla strażaków 
Środki ostrożności w przypadku pożaru : Zachowaj ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. 
Instrukcje przeciwpożarowe : Do chłodzenia narażonych pojemników używać rozpylonej wody lub mgły. Nie 

wdychać dymów z pożarów 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 dodawaj 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 w sytuacjach awaryjnych 
Ogólne środki : Unikać dłuższego kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikaj wdychania pyłu. 

Unikaj generowania pyłu. Jeśli to możliwe, pozwól, aby stopiony materiał 
naturalnie zestalił się. 

6.1.1. Dla personelu nienależącego do personelu udzielającego pomocy 
Wyposażenie ochronne : Używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (ŚOI). 
Procedury awaryjne : Ewakuować niepotrzebny personel. 
6.1.2. Dla ratowników 
Wyposażenie ochronne : Wyposaż załogę sprzątającą w odpowiednią ochronę. 
Procedury awaryjne : Po przybyciu na miejsce oczekuje się, że pierwsza osoba reagująca rozpozna 

obecność niebezpiecznych towarów, ochroni siebie i społeczeństwo, zabezpieczy 
teren i wezwie pomoc wyszkolonego personelu, gdy tylko pozwolą na to warunki. 
Przewietrzyć obszar. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Zapobiegać dostaniu się do ścieków i wód publicznych. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Do powstrzymania : Ograniczać wycieki stałe za pomocą odpowiednich barier i zapobiegać migracji i 

przedostawaniu się do kanałów ściekowych lub strumieni. 
Metody sprzątania : Natychmiast usuwać wycieki i bezpiecznie usuwać odpady. Schłodzić stopiony 

materiał, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się. W przypadku cząstek stałych i pyłu: 
Odzyskaj produkt przez odkurzanie, odśnieżanie lub zamiatanie. Podczas usuwania 
mechanicznego należy użyć środka tłumiącego pył. Przenieść rozlany materiał do 
odpowiedniego pojemnika w celu usunięcia. Po wycieku skontaktować się z 
właściwymi organami. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8, a kwestie dotyczące usuwania - sekcja 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Dodatkowe zagrożenia podczas 
przetwarzania 

: Zawiera substancje, które są łatwopalnymi pyłami. Jeśli materiał zostanie poddany 
dalszej obróbce i pozwoli się na gromadzenie się pyłu, może on tworzyć palne 
stężenia pyłu w powietrzu, które mogą ulec zapłonowi i spowodować wybuch. 
Stopiony metal i woda mogą być kombinacją wybuchową. W kontakcie z kwasami 
może wydzielać się łatwopalny wodór. Ryzyko oparzeń termicznych w kontakcie ze 
stopionym produktem. 
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Środki ostrożności dotyczące 
bezpiecznego postępowania 

: Myć ręce i inne narażone miejsca łagodnym mydłem i wodą przed jedzeniem, 
piciem lub paleniem oraz przed wyjściem z pracy. Chronić skórę i oczy przed 
kontaktem ze stopionym materiałem. Unikać dłuższego kontaktu z oczami, skórą i 
ubraniem. Unikaj wdychania pyłu. Unikaj tworzenia lub rozprzestrzeniania pyłu. 
Używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (ŚOI).  

Środki higieniczne : Postępować zgodnie z zasadami higieny przemysłowej i procedurami 
bezpieczeństwa. Wypierz zanieczyszczone ubranie przed ponownym użyciem. 

7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności 
Środki techniczne : Przestrzegać obowiązujących przepisów. 
Warunki przechowywania : Przechowywać pojemnik zamknięty, gdy nie jest używany. Przechowywać w 

suchym, chłodnym miejscu. Przechowywać / przechowywać z dala od 
bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur 
i niekompatybilnych materiałów. 

Niezgodne materiały : Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze. Substancje żrące w kontakcie z metalami 
mogą wytwarzać łatwopalny wodór. 

7.3. Szczególne zastosowania końcowe 
Materiał do drukowania 3D MarkForged. 

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

Miedź (7440-50-8) 
Austria MAK (mg / m³) 1 mg / m³ (frakcja do inhalacji)  

 0,1 mg / m³ (frakcja respirabilna, dym) 
Austria MAK Wartość krótkiego czasu (mg / 

m³) 
4 mg / m³ (frakcja do inhalacji)  
 0,4 mg / m³ (frakcja respirabilna, dym) 

Belgia Wartość dopuszczalna (mg / m³) 0,2 mg / m³ (dym)  
 1 mg / m³ (pył i mgła) 

Bułgaria OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ (para metali) 
Chorwacja GVI (granična vrijednost izloženosti) 

(mg / m³) 
0,2 mg / m³ (dym)  
 1 mg / m³ (pył) 

Chorwacja KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (mg / m3) 2 mg / m³ (pył) 

Francja VLE (mg / m³) 2 mg / m³ (pył) 
Francja VME (mg / m³) 0,2 mg / m³ (dym)  

 1 mg / m³ (pył) 
Grecja OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (dym)  

 1 mg / m³ (pył) 
Grecja OEL STEL (mg / m³) 2 mg / m³ (pył) 
USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (dym) 
Łotwa OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 
Hiszpania VLA-ED (mg / m³) 0,1 mg / m³ (patrz UNE EN 481: 1995 na temat 

frakcji respirabilnej w miejscu pracy) 
Szwajcaria KZGW (mg / m³) 0,2 mg / m³ (pył wziewny) 
Szwajcaria MAK (mg / m³) 0,1 mg / m³ (pył wdychany) 
Holandia Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 0,1 mg / m³ (pył wdychany) 
Zjednoczone Królestwo WEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ (kurz i mgły)  

 0,2 mg / m³ (dym) 
Zjednoczone Królestwo WEL STEL (mg / m³) 0,6 mg / m³ (obliczone opary)  

 2 mg / m³ (pył i mgła) 
Republika Czeska Limit Expoziční (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ (pył)  

 0,1 mg / m³ (dym) 
Dania Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 1 mg / m³ (pył i proszek)  

 0,1 mg / m³ (dym) 
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Miedź (7440-50-8) 
Estonia OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m3 (całkowity pył)  

 0,2 mg / m³ (pył respirabilny) 
Finlandia HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,02 mg / m³ (pył respirabilny) 
Węgry AK-érték 1 mg / m³  

 0,1 mg / m³ (dym) 
Węgry CK-érték 4 mg / m³  

 0,4 mg / m³ (dym) 
Irlandia OEL (8 godzin ref.) (Mg / m³) 0,2 mg / m³ (dym)  

 1 mg / m³ (pyły i mgły) 
Irlandia OEL (15 min ref) (mg / m3) 2 mg / m³ (pyły i mgły)  

 0,6 mg / m³ (obliczone opary) 
Litwa IPRV (mg / m³) 1 mg / m³ (frakcja do inhalacji)  

 0,2 mg / m³ (frakcja respirabilna) 
Norwegia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,1 mg / m³ (dym)  

 1 mg / m³ (pył) 
Norwegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 

m3) 
0,3 mg / m³ (wartość obliczona opary)  
 2 mg / m³ (wartość obliczona dla pyłu) 

Polska NDS (mg / m³) 0,2 mg / m³ 
Rumunia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (pył) 
Rumunia OEL STEL (mg / m³) 0,2 mg / m³ (dym)  

 1,5 mg / m³ (pył) 
Słowacja NPHV (priemerná) (mg / m³) 1 mg / m³ (frakcja do inhalacji)  

 0,2 mg / m³ (frakcja respirabilna) 
Szwecja Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,01 mg / m³ (frakcja respirabilna) 
Portugalia OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (dym)  

 1 mg / m³ (pył i mgła) 
 

Cząstki nie uregulowane w inny sposób (PNOR) (Nie dotyczy) 
Belgia Wartość dopuszczalna (mg / m³) 3 mg / m³ (frakcja pęcherzykowa)  

 10 mg / m³ (frakcja do inhalacji) 
Francja VME (mg / m³) 10 mg / m³ (ograniczające wdychanie)  

 5 mg / m³ (ograniczająca frakcja pęcherzykowa) 
USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 3 mg / m  3)  Frakcja respirabilna  

 10 mg / m  3)  Pył całkowity 
Hiszpania VLA-ED (mg / m³) 10 mg / m³ (określenia rozpuszczalny i 

nierozpuszczalny są rozumiane w odniesieniu do 
frakcji wdychanej w wodzie)  
 3 mg / m³ (określenia rozpuszczalny i 
nierozpuszczalny są rozumiane w odniesieniu do 
frakcji wdychanej w wodzie) 

Irlandia OEL (8 godzin ref.) (Mg / m³) 10 mg / m³ (ogółem do inhalacji)  
 4 mg / m³ (respirabilny) 

Irlandia OEL (15 min ref) (mg / m3) 30 mg / m³ (obliczona całkowita inhalacja)  
 12 mg / m³ (obliczone respirabilne) 

Norwegia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 10 mg / m³ (całkowity pył)  
 5 mg / m³ (pył respirabilny) 

Norwegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

15 mg / m³ (obliczona wartość - całkowity pył)  
 10 mg / m³ (wartość obliczona - pył respirabilny) 

Słowacja NPHV (priemerná) (mg / m³) 10 mg / m³ 
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Cząstki nie uregulowane w inny sposób (PNOR) (Nie dotyczy) 
Portugalia OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (frakcja do inhalacji, cząstki stałe nie 

zawierające azbestu i <1% krzemionki 
krystalicznej)  
 3 mg / m3 (frakcja respirabilna, cząstki stałe nie 
zawierające azbestu i<1% krzemionki 
krystalicznej) 

Islandia OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (całkowity pył)  
 5 mg / m³ (pył respirabilny) 
0,5 mg / m³ (pył) 

 
 

8.2. Kontrola narażenia 
Odpowiednie kontrole techniczne : Odpowiedni sprzęt do przemywania oczu / ciała powinien być dostępny w pobliżu 

każdego potencjalnego narażenia. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie 
w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku cząstek stałych i pyłu: Użyj 
miejscowej wentylacji wyciągowej lub wentylacji o ogólnym rozcieńczeniu lub 
innych metod tłumienia, aby utrzymać poziomy pyłu poniżej wartości granicznych 
ekspozycji. Urządzenia zasilające powinny być wyposażone w odpowiednie 
urządzenia odpylające. Zaleca się, aby wszystkie urządzenia przeciwpyłowe, takie 
jak lokalna wentylacja wyciągowa i systemy transportu materiałów zaangażowane 
w obchodzenie się z tym produktem, miały otwory odciążające wybuch lub system 
tłumienia wybuchu lub środowisko z niedoborem tlenu. Upewnij się, że 
przestrzegane są wszystkie krajowe / lokalne przepisy. 

Sprzęt ochrony osobistej : Rękawiczki. Odzież ochronna. Okulary ochronne. 

   
Materiały na odzież ochronną : Materiały i tkaniny odporne chemicznie. 
Ochrona rąk : Nosić rękawice ochronne. 
Ochrona oczu i twarzy : Okulary bezpieczeństwa chemicznego. 
Ochrona skóry i ciała : Nosić odpowiednią odzież ochronną. 
Ochrona dróg oddechowych : Jeżeli wartości graniczne ekspozycji zostaną przekroczone lub wystąpi podrażnienie, 

należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. W przypadku 
niewystarczającej wentylacji, atmosfery z niedoborem tlenu lub gdy poziomy 
narażenia nie są znane, należy nosić zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. 

Inne informacje : W czasie używania nie jedz, nie pij ani nie pal. 

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

  

Wygląd : Brak dostępnych danych 
    

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 (ciała stałego, gazu) : Brak dostępnych danych 
  

Prężność par : Brak dostępnych danych 
  

Względna gęstość par w 20 ° C : Brak dostępnych danych 
  

Gęstość względna : Brak dostępnych danych 
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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 
  

Granice wybuchowości : Brak dostępnych danych 
  

9.2. Inne informacje 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność 
Stabilny w temperaturze otoczenia i w normalnych warunkach użytkowania. Niebezpieczne reakcje nie wystąpią w normalnych 
warunkach. 
10.2. Stabilność chemiczna 
Stabilny w zalecanych warunkach postępowania 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 oraz niekompatybilne materiały. Nagromadzenie się 
pyłu (w celu zminimalizowania zagrożenia wybuchem).  
10.5. Niezgodne materiały 
Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze. Substancje żrące w kontakcie z metalami mogą wytwarzać łatwopalny wodór. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie spodziewany w normalnych warunkach użytkowania. Rozkład termiczny powoduje: Tlenki metali. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra : Niesklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są 

spełnione) 
   
 
 
 

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

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

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

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

Rakotwórczość : Niesklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione. Uwaga N: Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie 
musi mieć zastosowania, jeśli znana jest pełna historia rafinacji i można 
wykazać, że substancja, z której została wytworzona, nie jest 
rakotwórcza.) 

 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Niesklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

Jednorazowa ekspozycja STOT : Niesklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

 
 

Ekspozycja powtarzana przez STOT : Niesklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 

 
 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Niesklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie 
są spełnione) 
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Objawy / urazy po wdychaniu : Nie oczekuje się, że będzie stanowić poważne zagrożenie inhalacyjne w 
przewidywanych warunkach normalnego użytkowania. Powtarzające 
się lub długotrwałe narażenie na cząsteczki pyłu może spowodować 
zwłóknienie (pylicę płuc). Podczas przetwarzania najbardziej znaczącą 
drogą narażenia jest wdychanie (oddychanie) oparów. Wdychanie 
oparów może wywołać stan zwany gorączką oparów metalu z 
objawami przypominającymi grypę; Objawy mogą być opóźnione o 4-
12 godzin i zacząć się od nagłego pragnienia i słodkiego, metalicznego 
lub ohydnego smaku w ustach. Inne objawy mogą obejmować 
podrażnienie górnych dróg oddechowych, któremu towarzyszy kaszel i 
suchość błon śluzowych, zmęczenie i ogólne złe samopoczucie. Może 
również wystąpić gorączka, dreszcze, ból mięśni, łagodny do silnego 
bólu głowy, nudności, sporadyczne wymioty, nadmierna aktywność 
umysłowa, obfite pocenie się, nadmierne oddawanie moczu, biegunka i 
pokłony. 

Objawy / urazy po kontakcie ze skórą : Długotrwałe narażenie może powodować podrażnienie skóry. Ryzyko 
oparzeń termicznych w kontakcie ze stopionym produktem. 

Objawy / urazy po kontakcie z oczami : Może powodować lekkie podrażnienie oczu. Ryzyko oparzeń 
termicznych w kontakcie ze stopionym produktem. 

Objawy / urazy po spożyciu : Połknięcie może powodować działania niepożądane. 
Przewlekłe objawy : Nie spodziewany w normalnych warunkach użytkowania. W masowej 

formie nie istnieje żadne chroniczne zagrożenie.  W przypadku zmiany 
fizycznej w celu prezentacji taśm, wstążek, pyłów lub oparów ze 
stopionego materiału: Miedź: Nadmierne narażenie na opary może 
powodować gorączkę oparów metalu (dreszcze, bóle mięśni, nudności, 
gorączka, suche gardło, kaszel, osłabienie, ospałość); metaliczny lub 
słodki smak; przebarwienia skóry i włosów.  Uszkodzenie błon 
śluzowych tkanek może następować po długotrwałym narażeniu na pył. 

 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 
Ekologia - ogólnie : Nie sklasyfikowane. Ten produkt zawiera niebezpieczne dla środowiska 

komponenty, a małe wióry i pyły powstałe podczas przetwarzania mogą być bardzo 
toksyczne dla organizmów wodnych i szkodliwe dla organizmów wodnych, 
powodując długotrwałe skutki. 

 
 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Miedź  
Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ustalony. 

 

Miedź (7440-50-8) 
Trwałość i zdolność do rozkładu Niełatwo biodegradowalny. 

 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Miedź  
Zdolność do bioakumulacji Nie ustalony. 

 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak dodatkowych informacji 
 

12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB 
Miedź  
PBT: nie dotyczy - nie wymaga rejestracji 
vPvB: nie dotyczy - nie wymaga rejestracji 

 

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

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Zalecenia dotyczące usuwania produktu / 
opakowania 

: Pozbądź się zawartości / pojemnika zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i 
międzynarodowymi przepisami. 

Ekologia - odpady : Unikaj uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
Podane tutaj opisy wysyłkowe zostały przygotowane zgodnie z pewnymi założeniami w chwili sporządzania karty charakterystyki i 
mogą się różnić w zależności od wielu zmiennych, które mogły być znane lub nieznane w chwili wydania karty charakterystyki. 
Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

ADR IMDG IATA ADN POZBYĆ SIĘ 
14.1. Numer UN 
Brak przepisów dotyczących transportu 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  
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 
Niebezpieczne dla 
środowiska: Nie 

Niebezpieczne dla 
środowiska: Nie 
Zanieczyszczenia 
morskie: Nie 

Niebezpieczne dla 
środowiska: Nie 

Niebezpieczne dla 
środowiska: Nie 

Niebezpieczne dla 
środowiska: Nie 

14.6. Specjalne środki ostrożności dla użytkownika 
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. Przepisy UE 
 
 

Nie zawiera substancji REACH objętych ograniczeniami określonymi w załączniku XVII. 
Nie zawiera substancji na liście kandydackiej REACH. 
Nie zawiera substancji z załącznika XIV REACH. 
 

Miedź (7440-50-8) 
Wymieniony w wykazie EWG EINECS (Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych) 
 
 

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 : 15/11/2019 
Źródła danych : Informacje i dane uzyskane i wykorzystane w autorach niniejszej karty 

charakterystyki mogą pochodzić z subskrypcji baz danych, oficjalnych stron 
internetowych organów regulacyjnych rządu, informacji dotyczących konkretnego 
producenta / składnika produktu lub dostawcy i / lub zasobów, które obejmują 
dane i klasyfikacje specyficzne dla substancji zgodnie z GHS lub ich późniejsze 
przyjęcie GHS. 

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

 
 
 
 

Wskazanie zmian  Brak dodatkowych informacji 
 
 

Skróty i akronimy 
ACGIH - Amerykańska konferencja rządowych higienistek przemysłowych  
 ADN - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów 

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie  
 NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
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niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi  
 ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych  
 ATE - Oszacowana toksyczność ostra  
 BCF - Współczynnik biokoncentracji  
 BEI - biologiczne wskaźniki ekspozycji (BEI)  
 BZT - biochemiczne zapotrzebowanie na tlen  
 Nr CAS - numer usługi Chemical Abstracts  
 CLP - rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (WE) nr 
1272/2008  
 ChZT - chemiczne zapotrzebowanie na tlen  
 WE - Wspólnota Europejska  
 EC50 - Mediana efektywnego stężenia  
 EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza  
 EINECS - Europejski wykaz istniejących handlowych substancji chemicznych  
 Nr EmS (Fire) - IMDG Emergency Schedule Fire  
 Nr EmS (Wyciek) - Wyciek wg harmonogramu awaryjnego IMDG  
 UE - Unia Europejska  
 ErC50 - EC50 pod względem stopy wzrostu redukcji  
 GHS - globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania 
chemikaliów  
 IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem  
 IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego  
 Kod IBC - międzynarodowy międzynarodowy kod chemiczny  
 IMDG - Międzynarodowe morskie towary niebezpieczne  
 IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 IOELV - Indykatywna wartość graniczna ekspozycji zawodowej  
 LC50 - Mediana śmiertelnego stężenia  
 LD50 - Mediana śmiertelnej dawki  
 LOAEL - najniższy zaobserwowany poziom niepożądanego działania  
 LOEC - stężenie o najniższym zaobserwowanym skutku  
 Log Koc - Współczynnik podziału organiczno-węglowy gleby  
 Log Kow - Współczynnik podziału oktanol / woda  
 Log Pow - stosunek stężenia równowagowego (C) rozpuszczonej substancji w 
układzie dwufazowym składającym się z dwóch w dużej mierze 
niemieszających się rozpuszczalników, w tym przypadku oktanolu i wody  
 MAK - maksymalne stężenie w miejscu pracy / maksymalne dopuszczalne 
stężenie  
 MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom 

 NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
 NOAEL - Nieobserwowany poziom niepożądanych efektów  
 NOEC - stężenie niepostrzeżone  
 NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
 NTP - National Toxicology Program  
 OEL - limity ekspozycji zawodowej  
 PBT - trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny  
 PEL - dopuszczalny limit ekspozycji  
 pH - potencjalny wodór  
 REACH - rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów  
 RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu kolejami towarów 
niebezpiecznych  
 SADT - Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu  
 SDS - karta charakterystyki  
 STEL - Limit krótkoterminowej ekspozycji  
 STOT - Działanie toksyczne na narządy docelowe  
 TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TEL TRK - Stężenie wytycznych technicznych  
 ThOD - teoretyczne zapotrzebowanie na tlen  
 TLM - Mediana limitu tolerancji  
 TLV - wartość progowa wartości granicznej  
 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-Nitrosamine  
 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 - Valeur Limite D'exposition  
 VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition  
 vPvB - bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji  
 WEL - Limit ekspozycji w miejscu pracy  
 WGK - Wassergefährdungsklasse 

 

EU GHS SDS 

 
Informacje te oparte są na naszej obecnej wiedzy i mają na celu opisanie produktu wyłącznie do celów związanych ze zdrowiem, 
bezpieczeństwem i środowiskiem. Nie należy go zatem interpretować jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości 
produktu. 
 
Nie 
Fałszywe 


