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S E KCJ A 1 : I de n ty f i k a c j a s ubs ta n c j i / m i e s z a n i n y i i de nty fi k a c j a
przedsiębiorstwa
• 1.1 Identyfikator produktu
• Nazwa handlowa: profilan-color 0000 farblos
• Numer artykułu: W716101
• UFI: AQ00-70AS-800U-470W
• 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• Zastosowanie substancji / preparatu Powłoka
• 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
• Producent/ Dostawca
RÜTGERS Organics GmbH
Oppauer Straße 43
D-68305 Mannheim
Tel.: **49-621-7654-247
Fax : **49-621-7654-456
e-mail: SDB.rog@ruetgers-organics.de
• Komórka udzielająca informacji: patrz: punkt 16 (partner do rozmów)
• 1.4 Numer telefonu alarmowego:
patrz: producent/dostawca
lub najbliższa placówka informująca
o substancjach trujących np. Berlin Tel.: **49-30-035-3466
-2215
-3436
*

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
• 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
• Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy.
• 2.2 Elementy oznakowania
• Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
• Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

GHS07
• Hasło ostrzegawcze Uwaga
• Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy.
• Zwroty wskazujące środki ostrożności
P264
Dokładnie umyć po użyciu.
P280
Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
(ciąg dalszy na stronie 2)
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• Dane dodatkowe:
Zawiera oksym butan-2-onu, Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy, cobalt(II) 2-ethylhexanoate.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
• 2.3 Inne zagrożenia
• Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
• PBT: Nie ma zastosowania.
• vPvB: Nie ma zastosowania.
*

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
• 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
• Opis: Mieszanka: składająca się z niżej wymienionych składników.
• Składniki niebezpieczne:
CAS: 64742-48-9
Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
25-50%
EINECS: 265-150-3
Asp. Tox. 1, H304;
Acute Tox. 4, H332
Numer indeksu: 649-327-00-6
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-(2propylheptyl)-omega<2%
hydroxy-polymer
Eye Dam. 1, H318;
Acute Tox. 4, H302
CAS: 85203-81-2
Hexanoic Acid, 2-Ethyl-, Zinc Salt, Basic
0-<1%
EINECS: 286-272-3
Repr. 2, H361d;
Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic
3, H412
CAS: 96-29-7
oksym butan-2-onu
<0,5%
EINECS: 202-496-6
Acute Tox. 3, H301;
Carc. 1B, H350; STOT SE 1,
Numer indeksu: 616-014-00-0 H370; STOT RE 2, H373;
Eye Dam. 1, H318;
Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H336
CAS: 872-50-4
1-metylo-2-pirolidon
<0,5%
EINECS: 212-828-1
Acute Tox. 3, H331;
Repr. 1B, H360D;
Skin Irrit.
Numer indeksu: 606-021-00-7 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 34590-94-8
Dipropylene glycol monomethyl ether
0-<0,5%
EINECS: 252-104-2
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością
najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku
pracy
CAS: 55406-53-6
Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy
<0,5%
EINECS: 259-627-5
Acute Tox. 3, H331;
STOT RE 1, H372;
Eye
Numer indeksu: 616-212-00-7 Dam. 1, H318;
Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1);
Acute Tox. 4, H302; Skin
Sens. 1, H317
CAS: 136-52-7
cobalt(II) 2-ethylhexanoate
<0,5%
EINECS: 205-250-6
Repr. 2, H361f;
Aquatic Acute 1, H400;
Acute
Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
Aquatic Chronic 3, H412
Aliphatische Carbonsäure
0-<0,5%
Repr. 2, H361d
• SVHC
872-50-4 1-metylo-2-pirolidon
• Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
• 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
• po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
(ciąg dalszy na stronie 3)
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• po styczności ze skórą: Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.
• po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
• po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
• 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
• 5.1 Środki gaśnicze
• Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą
odporną na działanie alkoholu.
• 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• 5.3 Informacje dla straży pożarnej
• Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
• 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
• 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Szczególne środki nie są konieczne.
• 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący
kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).
• 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
• 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Podjąć środki przeciwziałające naładowaniu elektrostatycznemu.
• Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:
Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
• 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich
wzajemnych niezgodności
• Składowanie:
• Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:
Brak szczególnych wymagań.
• Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: nie konieczne
• Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: brak
• 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
PL
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SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
• 8.1 Parametry dotyczące kontroli
• Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
• Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być
kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.
872-50-4 1-metylo-2-pirolidon
NDS NDSCh: 80 mg/m3
NDS: 40 mg/m3
skóra
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
NDS NDSCh: 480 mg/m3
NDS: 240 mg/m3
skóra
136-52-7 cobalt(II) 2-ethylhexanoate
NDS NDS: 0,02 mg/m3
w przeliczeniu na Co
• Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
• 8.2 Kontrola narażenia
• Osobiste wyposażenie ochronne:
• Ogólne środki ochrony i higieny: Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
• Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
• Ochrona rąk:
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie
produktu / substancji / preparatu.
Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do
ochrony przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania
i degradacji.
• Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych
i zmienia się od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z
kilku substancji, to odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej
wyliczyć i dlatego też musi być ona sprawdzona przed zastosowaniem.
• Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go
przestrzegać.
• Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania.
• Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna.
*

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
• 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
• Ogólne dane
• Wygląd:
płynny
Forma:
zgodnie z nazwą produktu
Kolor:
• Zapach:
charakterystyczny
• Próg zapachu:
Nieokreślone.
• Wartość pH w 20 °C:

6-8
(ciąg dalszy na stronie 5)
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• Zmiana stanu
nie jest określony
Temperatura topnienia/krzepnięcia:
Początkowa temperatura wrzenia i zakres
100 °C
temperatur wrzenia:
• Temperatura zapłonu:

68 °C

• Palność (ciała stałego, gazu):

Nie ma zastosowania.

• Temperatura palenia się:

>200 °C

• Temperatura rozkładu:

Nieokreślone.

• Temperatura samozapłonu:

Produkt nie jest samozapalny.

• Właściwości wybuchowe:

Produkt nie grozi wybuchem.

• Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
dolna:
górna:

0,6 Vol %
6 Vol %

• Prężność par w 20 °C:

23 hPa

• Gęstość w 20 °C:
• Gęstość względna
• Gęstość par
• Szybkość parowania

0,93 g/cm3
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Nieokreślone.

• Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:

nie lub mało mieszalny

• Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:

Nieokreślone.

• Lepkość:
dynamiczna:
kinetyczna w 20 °C:

Nieokreślone.
40 s (DIN 53211/4)

• Zawartość rozpuszczalników:
Rozpuszczalniki organiczne:
Woda:

>35,2-<36,5 %
20,0 %

• 9.2 Inne informacje

Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
• 10.1 Reaktywność Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• 10.2 Stabilność chemiczna
• Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
• 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
• 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane
*

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
• 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
• Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
• Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:
64742-48-9 Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
Ustne
LD50
>5.000 mg/kg (Rattus norvegicus (Ratte))
(ciąg dalszy na stronie 6)
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Skórne
LD50
>3.160 mg/kg (Oryctolagus cuniculus (eur. Kaninchen))
Wdechowe LC50/4 h >12 mg/l (Rattus norvegicus (Ratte))
• Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda
• Działanie żrące/drażniące na skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
• Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Działa drażniąco na oczy.
• Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
• Dodatkowe wskazówki toksykologiczne:
• Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)
• Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
• Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
• Szkodliwe działanie na rozrodczość
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
• Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
• Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
• Zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
• 12.1 Toksyczność
• Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
• Dalsze wskazówki ekologiczne:
• Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 2 (samookreślenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.
• 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
• PBT: Nie ma zastosowania.
• vPvB: Nie ma zastosowania.
• 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
• 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
• Zalecenie:
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
• 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
• ADN, IMDG, IATA
• ADR, ADN, IMDG, IATA

brak
brak
(ciąg dalszy na stronie 7)
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• 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
• ADR, ADN, IMDG, IATA
• Klasa

brak

• 14.4 Grupa pakowania
• ADR, IMDG, IATA

brak

• 14.5 Zagrożenia dla środowiska:
• Zanieczyszczenia morskie:

Nie

• 14.6 Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników

Nie ma zastosowania.

• 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem
Nie ma zastosowania.
II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
• UN "Model Regulation":

brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
• 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny
• Rady 2012/18/UE
• Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I
żaden ze składników nie znajduje się na liście
• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 71, 72
• Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II
żaden ze składników nie znajduje się na liście
• ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148
• Z a ł ą c z n i k I - P R E K U R S O R Y MAT E R I A Ł Ó W W Y B U C H O W Y C H P O D L E G A J Ą C E
OGRANICZENIOM (Górna wartość graniczna do celów wydawania pozwoleń na podstawie
art. 5 ust. 3)
żaden ze składników nie znajduje się na liście
• Z ał ąc z n ik I I - P RE KU RS O RY MAT ER IA Ł Ó W W YB UC HO WY C H PO DL EG AJ ĄC E
OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA
żaden ze składników nie znajduje się na liście
• Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych
żaden ze składników nie znajduje się na liście
• Rozporządzenie (WE) NR 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
żaden ze składników nie znajduje się na liście
• Przepisy poszczególnych krajów:
• Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy
• Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
872-50-4 1-metylo-2-pirolidon
• 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
PL
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SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny
właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
W obowiązku użytkowanika leży stwierdzenie, czy dane w niniejszej instrukcji obsługi są
wystarczające i przysatne do jego celów.
• Odnośne zwroty
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H350 Może powodować raka.
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów.
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
• Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Zgodnie z dyrektywą nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera się na metodzie
obliczeniowej wykorzystującej dane materiałów.
• Wydział sporządzający wykaz danych: Wydział bezpieczeństwa produktu, Mannheim
• Partner dla kontaktów:
• Skróty i akronimy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Toksyczność ostra – Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2
Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1
Carc. 1B: Rakotwórczość – Kategoria 1B
Repr. 1B: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 1B
Repr. 2: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 2
Repr. 2: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 2
STOT SE 1: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) – Kategoria 1
STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) – Kategoria 3
STOT RE 1: Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) – Kategoria 1
(ciąg dalszy na stronie 9)
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STOT RE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) – Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Zagrożenie spowodowane aspiracją – Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska odnego – Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego –
Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego –
Kategoria 3

• * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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