KARTA
CHEMICZNEGO PRODUKTU NIEBEZPIECZNEGO
Aktualizowano: 3.2005

Opracowano 7.2002

1. Identyfikacja produktu
1. Nazwa handlowa: Odrdzewiacz
2. Zastosowanie: Stosuje siê do chemicznego wi¹zania i usuwania korozji powierzchniowej z elementów stalowych lub ¿eliwnych. Zabieg odrdzewiania
stosuje siê jako przygotowanie powierzchni przed nak³adaniem pow³ok malarskich.
3. Producent: CATHAL s.c. ul. Ciesielska, 44-151 Gliwice, tel./fax (032)
2348202, telefon alarmowy 502319591

2. Sk³ad produktu oraz informacje o sk³adnikach
Produkt jest mieszanin¹ tlenku cynku w kwasie ortofosforowym i alkoholu etylowym w proporcjach i charakterystyce zagro¿eñ podanych w tabeli:
Nazwa
chemiczna

Symbole
Symbole
ostrzezagro¿enia
gawcze

% wag.

Nr CAS

Nr
indeksowy

Kwas
ortofosforowy

44

7664–38–2

015–0011–
00–6

R 34
R 41

C

Alkohol etylowy

56

64–17–5

603–002–
00–5

R 10

F

Ze wzglêdu na tajemnicê producenta informacje sk³ad produktu podano jedynie
w zakresie pozwalaj¹cym na okreœlenie rodzaju i wielkoœci zagro¿eñ oraz zasad
bezpieczeñstwa przy stosowaniu produktu.

3. Identyfikacja zagro¿eñ
Zagro¿enia zwi¹zane ze stosowaniem produktu wynikaj¹ z obecnych w jego
sk³adzie substancji.
Kwas ortofosforowy zawarty w produkcie jest substancj¹ o silnym dzia³aniu
¿r¹cym, groŸnym przy kontakie ze skór¹ i bardzo groŸn¹ dla oczu. Rany spowodowane ¿r¹cym kwasem ortofosforowym s¹ trudne do wygojenia. W kontakcie
okiem powoduje bardzo groŸne oparzenia ga³ki ocznej. W temperaturze otoczenia kwas ortofosforowy nie paruje, a zatem nie stanowi zagro¿enia drog¹ oddechow¹.
Obecnoœæ w produkcie alkoholu etylowego powoduje, ¿e pary alkoholu maj¹
w³aœciwoœci wybuchowe.
Zagro¿enia zwi¹zane ze stosowaniem produktu okreœlaj¹ symbole: C, F, R10,
34, 41, S2, 36, 37, 38, 39, 50.
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4. Pierwsza pomoc
Ze wzglêdu na bardzo groŸne dla skóry, a szczególnie dla oczu oparzenia
kwasem ortofosforowym zawartym w produkcie ka¿de oparzenie kwasem wymaga bezwzglêdnie pomocy lekarskiej. Pierwsza pomoc w przypadku oparzenia
skóry polega na intensywnym zmywaniu oparzonego miejsca wod¹ z myd³em
bez tarcia oparzonego miejsca a tylko zmywaj¹c strumieniem wody. W przypadku zatarcia zabrudzon¹ d³oni¹ oczu lub oparzenia ga³ki ocznej kwasem
ortofosforowym w inny sposób nale¿y niezw³ocznie przemywaæ oko strumieniem
wody i wezwaæ pomoc lekarsk¹.

5. Postêpowanie w razie po¿aru
Obecnoœæ w sk³adzie produktu alkoholu etylowego powoduje, ¿e produkt ma
w³asnoæi palne. W przypadku powstania po¿aru wiêkszej iloœci opakowañ produktu nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ jednostkê Stra¿y Po¿arnej. Do czasu
przybycia Stra¿y Po¿arnej nale¿y podj¹æ gaszenie Ÿród³a ognia za pomoc¹
podrêcznego sprzêtu gaœniczego np. gaœnic œniegowych, proskzowych lub pianowych. Alkohol etylowy jest rozpuszczalny w wodzie zatem do gaszenia mo¿na
u¿yæ równie¿ wody, która rozpuszczaj¹c alkohol i ch³odz¹c Ÿród³o ognia sprzyja
gaszeniu po¿aru.

6. Postêpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do œrodowiska naturalnego
W obrocie znajduj¹ siê wy³¹cznie ma³e 200 ml opakowania produktu, zatem
przypadki niezamierzonego przedostania siê produktu do œrodowiska dotycz¹
niewielkich iloœci produktu. Jednak ze wzglêdu na mo¿liwoœæ kantaktu z kwasem ortofosforowym podjêcie likwidacji rozlania wymaga u¿ycia pe³nego sprzêtu ochronnego, to jest u¿ycia szczelnych okularów ochronnych, ochrony twarzy
przy³bic¹. Ochrony d³oni rêkawicami gumowymi lub igelitowymi. Rozlanie produktu nale¿y zasypaæ suchym piaskiem i dok³adnie zebraæ do szczelnie zamkniêtego pojemnika. Z zebranymi resztkami postêpowaæ jak z odpadem wg zasad
okreœlonych w punkcie 13.

7. Postêpowanie z produktem – magazynowanie
1. Postêpowanie z produktem
Wszelkie manipulacje z opakowaniami produktu nale¿y wykonywaæ ostro¿nie aby nie spowodowaæ mo¿liwoœci uszkodzenia opakowania. Prace nale¿y
wykonywaæ w sprzêcie ochrony oczu i d³oni. Produktu nie wolno przelewaæ
z opakowañ producenta do innych opakowañ.
2. Magazynowanie produktu
Szczelnie zamkniête opakowania produktu winny byæ przechowywane w pomieszczeniu zamkniêtym i zabezpieczonym przed dostêpem osób niepowo³anych. Pomieszczenie magazynowe winno odpowiadaæ wymogom
PN 89/C 81400.
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8. Kontrola nara¿enia i œrodki ochrony indywidualnej
1. Kontrola nara¿enia
Jedyn¹ substancj¹ wchodz¹c¹ w sk³ad produktu, która tworzy pary w warunkach normalnych jest alkohol etylowy. Kwas ortofosforowy w warunkach
normalnych nie tworzy par.
Przy prowadzeniu wiekszych prac z u¿yciem produktu, szczególnie w sytuacji, gdy ze wzglêdów technicznych nie mo¿na zapewniæ dostatecznej krotnoœci wymiany powietrza, w miejscu pracy powinno zostaæ przeprowadzone
badanie œrodowiska przez instytucjê uprawnion¹.
Normy dopuszczalnych stê¿eñ wynosz¹:
– NDS
1900 mg/m3,

– alkohol etylowy
– NDSCh
– alkohol etylowy

–

2. Œrodki ochrony
W przypadku wykonywania wiêkszych prac przy u¿yciu produktu pomieszczenie powinno byæ wentylowane. Wszytkie osoby wykonuj¹ce jakiekolwiek
czynnoœci z odrdzewianiem winny bezwzglêdnie stosowaæ ochrony osobiste
obejmuj¹ce:
– okulary ochronne typu zamkniêtego,
– ochronê twarzy – przy³bica plastikowa
– rêkawice gumowe lub igelitowe,
– obranie ochronne.

9. W³asnoœci fizykochemiczne
Postaæ
Barwa
Woñ
Masa w³aœciwa

ciecz rzadkop³ynna
bez barwy
charakterystyczna
1,06 g/cm3

Temp. wrzenia
Temp. zap³onu

78oC (dla etanolu)
12oC

Rozpuszczalnoœæ w wodzie
Granica wybuchowoœci

rozpuszcza siê
dolna 1,1% obj.
górna 7,6% obj.

Ciê¿ar par
wzglêdem powietrza

3 (powietrze 1)

10. Stabilnoœæ i reaktywnoœæ
1. Stabilnoœæ
W zalecanych warunkach przechowywania i stosowania produkt jest w pe³ni stabilny.
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2. Reaktywnoœæ
Obecnoœæ w sk³adzie produktu kwasu ortofosforowego powoduje, ¿e produkt
ma odczyn kwaœny. Z tego wzglêdu nie wolno dopuœciæ do oddzia³ywania na
produkt substancji o odczynie alkalicznym (zasadowym).

11. Informacje toksykologiczne
Cechy fizyczne produktu, a szczególnie jego woñ powoduj¹, ¿e wewnêtrzne oparzenia w nastêpstwie spo¿ycia produktu s¹ nieprawdopodobne. Produkt
zawieraj¹cy bardzo ¿r¹cy kwas ortofosforowy jest natomiast bardzo groŸny
w kontakcie z cia³em, a szczególnie groŸny dla oczu.
Zasady ochrony oraz udzielania pierwszej pomocy omówiono w pktach 4 i 8.

12. Informacja ekologiczna
Produkt zawieraj¹cy ¿r¹cy kwas ortofosforowy jest groŸny dla organizmów ¿ywych ekosystemu wodnego, l¹dowego i glebowego. Wysoka temperatura parowania kwasu ortofosforowego powoduje, ¿e ewentualne ska¿enie œrodowiska
produktem utrzymywa³oby d³ugo szkodliwoœæ w œrodowisku suchym. Rozpuszczalnoœæ produktu w wodzie, przy ma³ych iloœciach ska¿enia znacznie obni¿a
szkodliwoœæ w akwenach (znaczne rozcieñczenie).

13. Postêpowanie z odpadami
Zgodnie z klasyfikacj¹ wg punktu 4 za³¹cznika nr 1 do ustawy z dnia 27.04.01
o odpadach, odpady powstaj¹ce przy stosowaniu produktu s¹ klasyfikowane
jako przypadkowe i niezamierzone rozlania produktu oraz jego opakowania,
które s¹ jednorazowego stosowania. W przypadku powstania takiego odpadu
nale¿y przy zachowaniu œrodków ostro¿noœci oraz z zastosowaniem sprzêtu
ochronnego wg pktu 8.2 zasypaæ rozlany produkt suchym piaskiem i bardzo
dok³adnie zebraæ do szczelnie zamykanego pojemnika i przekazaæ na sk³adowisko odpadów niebezpiecznych. Miejsce po zebranym rozlaniu sp³ukaæ du¿¹ iloœci¹ wody.

14. Informacje o transporcie
Produkt nale¿y przewoziæ krytymi œrodkami transportu odpowaidajacymi wymogom kl. 3 pkt 31C Klasyfikacja wg ARD/RID 1263.

15. Informacje dotycz¹ce przepisów prawnych
Do karty charakterystyki oraz ustaleñ w niej zawartych maj¹ zastosowanie:
1. Ustawa z dn. 11.01.01 o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz.U 11 poz. 84 ze zmianami Dz.U. 142/02 p. 1187)
2. Rozp. MZ z dn. 2.09.03 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatów chemicznych.
(Dz.U. 171 poz. 1666)
3. Rozp. MZ z dn. 14.12.04 w sprawie kart charakterystyki subst. i prep. chem.
(Dz.U. 2/05 poz. 7 i 8)
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4. Rozp. MZ z dn. 2.09.03 w sprawie oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych.
(Dz.U. 173 poz. 1679)
5. Rozp. MPiOS z dn. 29.11.02 w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ
i natê¿eñ czynników szkodliwych.
(Dz.U. 217 poz. 1833)
6. Ustawa z dn. 27.04.01 o odpadach
(Dz.U. 62 poz. 628)

16. Inne informacje
1. Znaki ostrzegawcze
C
F
2. Znaki R, S
R 10
R34
R 41
S2
S 36/37/38/39
S50

preparat ¿r¹cy
wysoce ³atwo palny
produkt palny
powoduje oparzenia
ryzyko powa¿nego uszkodzenia oczu
chroniæ przed dzieæmi
u¿ywaæ odzie¿y ochronnej, ochrony oczu
oraz rêkawic
nie mieszaæ z substancjami alkalicznymi

3. Informacje dodatkowe
Informacje zawarte w charakterystyce dotycz¹ wy³¹cznie zasad postêpowania i wymogów bezpieczeñstwa przy przechowywaniu i stosowaniu produktu. Z chwil¹, gdy produkt nie znajduje siê pod kontrol¹ producenta odpowiedzialnoœæ za stosowanie wskazanych zasad postêpowania przy przechowywaniu i stosowaniu produktu ponosi u¿ytkownik. Charakterystykê produktu opracowano w oparciu o badania w³asne oraz informacje z baz danych
MSDS, International Chemical Safety Cards, ChemInfo, TOMES.
Dodatkowe informacje o produkcie tel. (032) 2348202
Aktualizacje charakterystyk przeprowadzono w zakresie:
– dostosowania do wymogów aktualnych aktów prawych
– informacji ekologicznej
– postêpowania z odpadami.
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