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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja spółki / przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikacja produktu
Nazwa produktu: AEK285-N

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zidentyfikowane zastosowania: Środek chłodniczy smar do sprężarek
Zastosowania odradzane: Nie określono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca
Snap-on Climate Solutions s.r.l. 
Via Luigi Longo 21/23 
50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italia 
Tel.+39 055 4207372 Fax +39 055 4217972 

p.iva IT02679920351
Address of the person in charge: same 
Telephone: +39 055 4207372 
Technician in charge for the MSDS: Mr. Alberto Bechis 

1.4 Emergency telephone number: 
W celu uzyskania pilnych informacji skontaktuj się z Centrum Toksykologicznym przy najbliższym szpitalu 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt został sklasyfikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami.

Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego kategoria 3 H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Środowisko H412: Działa szkodliwie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki.

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548 / EWG lub 1999/45 / WE z późniejszymi zmianami.
R52/53 Pełny tekst wszystkich zwrotów-R podano w sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami

Słowa ostrzegawcze: ostrzeżenie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. Zapobiegawcze środki ostrożności:

P261: Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.
P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 

Utylizacja:
P501: Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiedniego zakładu przetwarzania i usuwania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz charakterystyką produktu w momencie usuwania.
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Dodatkowe informacje na etykiecie 
nie mają zastosowania

2.3 Inne zagrożenia: Nie zidentyfikowano. 

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach

3.2 Mieszanki

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Ogólne: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzić narażoną osobę na świeże powietrze, jeśli obserwuje się 
niekorzystne skutki. 

Kontakt z okiem: Każdy materiał, który dostanie się do oka, należy natychmiast 
przepłukać wodą. Jeśli jest to łatwe, zdejmij soczewki kontaktowe. 

Kontakt ze skórą: Dokładnie umyć skórę mydłem i wodą. Jeśli wystąpi podrażnienie 
skóry lub wysypka: Uzyskać pomoc lekarską. Wyprać 
zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Spożycie: Leczyć objawowo. Uzyskaj pomoc medyczną. 

Numer Regulacji 1272/2008 

Numery list ECHA 600, 700 i 900 nie mają żadnego znaczenia prawnego; są to raczej identyfikatory czysto 
techniczne i są wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych. 

Klasyfikacja Regulacji 1272/2008 

Dyrektywa 67/548/EEC 

Numery list ECHA 600, 700 i 900 nie mają żadnego znaczenia prawnego; są to raczej identyfikatory czysto 
techniczne i są wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych. 

Klasyfikacja Dyrektywy 67/548/EEC 

Pełny tekst wszystkich zwrotów R podano w sekcji 16. 

Nazwa chemiczna Stężenie Numer EC Numer 
REACH Czynnik M uwagi 

Fosforan trikrezylu 1,0-10% 215-548-8 
O
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y]methyl]- 0,1-1,0% 219-553-6

Nazwa chemiczna Klasyfikacja uwagi 

Fosforan trikrezylu Repr. 2 H361 Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400 
Oxirane, [[(2-
ethylhexyl)oxy]methyl]- Skin Corr. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317

Nazwa chemiczna Stężenie Numer EC Numer 
REACH Czynnik M uwagi 

Fosforan trikrezylu 1,0-10% 215-548-8 

Nazwa chemiczna Klasyfikacja uwagi 

Fosforan trikrezylu N; R50/53 Repr. 3; Xn; R62 
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4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
patrz sekcja 11. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i wymaganego specjalnego leczenia
Brak danychZagrożenia:

Leczenie: Leczenie objawowe 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Ogólne zagrożenia pożarowe: Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrożeń pożarem ani wybuchem. 

5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze:
CO2, sucha chemia, piana, zraszanie wodą, mgła wodna. 

Niewłaściwe środki 
gaśnicze: Nie używaj strumienia wody jako gaśnicy, ponieważ spowoduje to 

rozprzestrzenienie się ognia.
5.2 Szczególne zagrożenia 
związane z substancją lub 
mieszaniną: Stały strumień wody rozproszy palący się materiał. Materiał stwarza 

szczególne zagrożenie, ponieważ unosi się na wodzie. Dodatkowe 
informacje znajdują się w sekcji 10.

5.3 Informacje dla strażaków

Specjalne procedury gaśnicze: Brak danych.

Specjalna ochrona
sprzęt dla strażaków: Zaleca się noszenie niezależnego aparatu do oddychania. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne:
Brak danych

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Unikać uwolnienia do środowiska. Zapobiegaj dalszemu wyciekowi 
lub rozlaniu, jeśli to bezpieczne.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Dajka daleko przed większym wyciekiem w celu późniejszego 
odzyskania i usunięcia. Zebrać wolny płyn do recyklingu i / lub utylizacji. 
Pozostałości cieczy można wchłonąć na obojętnym materiale. 

6.4 Odniesienia do innych sekcji: Dodatkowe informacje znajdują się w sekcjach 8 i 13. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Środki ostrożności 
dotyczące bezpiecznego 
postępowania:

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków 
bezpieczeństwa. Przed użyciem uzyskać specjalne instrukcje. Unikaj 
oddychania pył / dym / gaz / mgła / opary / spray. Unikaj kontaktu z oczami, 
skórą i ubraniem. Przestrzegaj dobrych praktyk higieny przemysłowej. 
Zapewnij odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony 
indywidualnej. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży 
roboczej nie należy wynosić poza miejsce pracy. Wyprać zanieczyszczoną 
odzież przed ponownym użyciem. Unikaj zanieczyszczenia środowiska.
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Maksymalna temperatura 
obsługi: Nie określono. 

7.2 Warunki bezpiecznego 
magazynowania, łącznie z 
informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności:

Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów. 
Informacje o niezgodnych materiałach znajdują się w sekcji 10.

Maksymalna temperatura 
przechowywania: Nie określono. 

7.3 Szczególne zastosowanie(a) 
końcowe:

Końcowe zastosowania są wymienione w załączonym 
scenariuszu narażenia, jeśli jest on wymagany.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli
Granice narażenia zawodowego
Żaden ze składników nie ma przypisanych limitów ekspozycji. 

8.2 Kontrola narażenia
Odpowiednie techniczne środki kontroli: Brak specjalnych wymagań w normalnych warunkach 
użytkowania i przy odpowiedniej wentylacji.

Indywidualne środki ochrony, takie jak osobiste wyposażenie ochronne

Informacje ogólne: Ochrona oczu / 
twarzy:

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
Jeśli kontakt jest prawdopodobny, zalecane są okulary ochronne z 
bocznymi osłonami. 

Ochrona skóry 
Ochrona rąk :. Dostawca rękawic może zalecić odpowiednie rękawice. 

Inny: Rękawiczki, kombinezony, fartuch, buty, jeśli to konieczne, aby 
zminimalizować kontakt. 

Ochrona dróg oddechowych: Skonsultuj się z higienistką przemysłową, aby określić odpowiednią 
ochronę dróg oddechowych dla konkretnego zastosowania tego 
materiału. Zawsze, gdy warunki w miejscu pracy wymagają użycia 
respiratora, należy przestrzegać programu ochrony dróg 
oddechowych zgodnego ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Środki higieniczne: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków 
bezpieczeństwa. Przed użyciem uzyskać specjalne instrukcje.

Kontrola 
środowiska: Brak dostępnych danych.

Szczegóły w sekcji 6.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Wygląd

Stan fizyczny:
Formularz:
Kolor:

ciekły
ciekły
przeźroczysty 

Zapach:
Próg zapachu:
pH:
Punkt zamarzania:

Łagodny: lekki
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych. 
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Temperatura wrzenia:
Temperatura zapłonu:
Szybkość parowania:
Palność (ciała stałego, gazu):

Brak dostępnych danych.
250 ° C (Cleveland Open Cup)
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.

Górna / dolna granica palności lub granic wybuchowości

Granica palności - górna (%):
Granica palności - dolna (%):

Ciśnienie pary:
Gęstość par (powietrze = 1):
Gęstość względna:

Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.
0,982 (15,6 ° C)

Rozpuszczalność
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny w wodzie 

Brak danych. 
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych. 
68 mm2/s (40 °C); > 10.2 mm2/s (100 °C ) 
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych. 

Rozpuszczalność (inna):
Współczynnik podziału (n-oktanol / woda): 
Temperatura samozapłonu: 
Temperatura rozkładu: 
Lepkość:
Właściwości wybuchowe:
Właściwości utleniające:
Zawartość LZO:
Inne informacje
Temperatura krzepnięcia: -36 °C 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność:

10.2 Stabilność chemiczna:

Brak dostępnych danych. 

Materiał jest stabilny w normalnych warunkach. 

10.3 Możliwość niebezpieczeństwa

Reakcje:

10.4 Warunki, których należy unikać:

10.5 Materiały niezgodne:

Nie wystąpią.

Brak znanych.

Mocne kwasy. Utleniacze. Mocne zasady. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Rozkład termiczny lub spalanie mogą powodować 
powstawanie dymu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i 
innych produktów niepełnego spalania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje o prawdopodobnych drogach narażenia

Inhalacja:
Przyjmowanie pokarmu:
Kontakt ze skórą:
Kontakt wzrokowy:

Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych.
Brak dostępnych danych. 
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11.1 Informacje dotyczŃce skutk·w toksykologicznych 

ToksycznoŜĺ ostra 

Doustnie

Produkt: SpoŨycie tego materiağu moŨe powodowaĺ zaburzenia 
ŨoğŃdkowe. SpoŨycie tego materiağu moŨe spowodowaĺ 
neurotoksycznoŜĺ. Oznaki i objawy obejmujŃ zwiňkszone 
pocenie siň dğoni i st·p, drňtwienie, mrowienie i 
osğabienie koŒczyn, chwiejny ch·d i osğabienie odruch·w. 
Niesklasyfikowany pod wzglňdem toksycznoŜci ostrej w 
oparciu o dostňpne dane. Sk·rnie

Produkt:

Inhalacyjnie

Produkt:

Działanie żrące / drażniące na skórę:

Produkt:

Wchğanianie siň skğadnik·w tego materiağu przez sk·rň 
spowoduje skutki og·lnoustrojowe; zwr·ĺ uwagň na 
toksycznoŜĺ w innych sekcjach. Brak klasyfikacji pod 
wzglňdem toksycznoŜci ostrej w oparciu o dostňpne dane.
Wysokie stężenia mogą powodować bóle głowy, zawroty 
głowy, zmęczenie, nudności, wymioty, senność, otępienie, 
inne skutki dla ośrodkowego układu nerwowego prowadzące 
do upośledzenia wzroku, niewydolności oddechowej, utraty 
przytomności i śmierci. Brak klasyfikacji pod względem 
toksyczności ostrej w oparciu o dostępne dane. 
Nie klasyfikowany jako pierwotnie drażniący skórę.
Uwagi: Długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą, 
np. Mokrej odzieży z materiałem, może powodować 
zapalenie skóry. Objawy mogą obejmować zaczerwienienie, 
obrzęk, wysuszenie i pękanie skóry.

Poważne uszkodzenie oczu / podrażnienie 
Produkt: Uwagi: Nie klasyfikowany jako pierwotnie drażniący dla oczu. 

Brak dostępnych danychDziałanie uczulające na drogi oddechowe: 
Działanie uczulające na skórę:
Oxirane, [[(2-ethylhexyl)oxy]methyl]-  

Klasyfikacja: Silnie uczulający skórę. (Literatura) Może 
powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednorazowe narażenie:
Fosforan trikrezylu Jeśli materiał jest zamglony lub jeśli opary są wytwarzane podczas 

ogrzewania, narażenie może spowodować podrażnienie błon 
śluzowych i górnych dróg oddechowych. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak dostępnych danych

Przewlekłe skutki

Rakotwórczość:

Mutagenne na komórki rozrodcze:

Brak dostępnych danych

Brak dostępnych danych 

Toksyczność reprodukcyjna:
Fosforan trikrezylu Podejrzewa się, że ma szkodliwy wpływ na płodność. 

Wykazano, że materiał ten upośledza płodność i 
powoduje niekorzystny wpływ na reprodukcję u 
szczurów i myszy.
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Fosforan trikrezylu Podejrzewa się, że ma szkodliwy wpływ na płodność. 
Wykazano, że materiał ten upośledza płodność i 
powoduje niekorzystny wpływ na reprodukcję u 
szczurów i myszy. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie:

Fosforan trikrezylu Powtarzające się narażenie zawodowe na fosforan 
trikrezylu przez dłuższy okres czasu może powodować 
opóźnioną neurotoksyczność charakteryzującą się ataksją i 
drżeniem.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Ekotoksyczność

Ryba
Fosforan trikrezylu LC 50 (pstrąg tęczowy, 4 dni): 0,6 mg / l 

NOEC (pstrąg tęczowy, 4 dni): 0,56 mg / l 

EC 50 (Water flea (Daphnia magna), 2 d): 0.146 mg/l 

EC 50 (Alga, 3 Days): 0.4042 mg/l 
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych 

Bezkręgowce wodne
Fosforan trikrezylu
Toksyczność dla roślin wodnych 
Fosforan trikrezylu
Toksyczność dla organizmów żyjących w glebie 
Toksyczność osadu
Toksyczność dla roślin lądowych 
Toksyczność dla organizmów nadziemnych 
Toksyczność dla mikroorganizmów 
Fosforan trikrezylu LC 50 (szlam, 0,1 dnia):> 1000 mg / l 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Biodegradacja
Fosforan trikrezylu

Stosunek BZT / ChZT

Ubytek ilości tlenu 24,2% (28 d, OECD TG 301 D)

Brak dostępnych danych

12.3 Bioakumulacyjny potencjalny 
czynnik biokoncentracji (BCF) Brak dostępnych danych 

Współczynnik podziału n-oktanol / woda (log Kow)
Fosforan trikrezylu Log Kow: 5,93 (zmierzone) 

12.4 Mobilność: Brak dostępnych danych 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
12.6 Inne niekorzystne skutki: Brak dostępnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody utylizacji: Postępowanie, przechowywanie, transport i utylizacja muszą być 
zgodne z obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi / 
prowincjonalnymi i lokalnymi. Usunąć opakowanie lub pojemniki 
zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i 
międzynarodowymi. Pusty pojemnik zawiera pozostałości 
produktu, które mogą stanowić zagrożenie dla produktu.

Zanieczyszczone opakowanie: Opakowanie pojemnika może stwarzać zagrożenie. 

Brak dostępnych danych 
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

ADR Nie regulowany
IMDG 
IATA 

Nie regulowany
Nie regulowany

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL73 / 78 i kodeksem IBC 
nieznane. 

Opisy przesyłek mogą się różnić w zależności od rodzaju transportu, ilości, temperatury materiału, rozmiaru paczki i / lub 
pochodzenia i miejsca przeznaczenia. Organizacja transportująca jest odpowiedzialna za przestrzeganie wszystkich 
obowiązujących praw, przepisów i zasad odnoszących się do transportu materiału . Podczas transportu należy podjąć kroki, aby 
zapobiec przemieszczaniu się ładunku lub spadaniu materiałów, a także przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów prawnych. 
Przejrzyj wymagania dotyczące klasyfikacji przed wysyłką materiałów w podwyższonych temperaturach.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny: Stan inwentarza
Australia (AICS)

Wszystkie komponenty są zgodne z wymogami dotyczącymi zgłaszania chemikaliów w Australii. 
Kanada (DSL / NDSL)

Wszystkie składniki są zgodne z kanadyjską ustawą o ochronie środowiska i znajdują się na liście substancji 
krajowych. 

Chiny (IECSC)
Wszystkie składniki tego produktu są wymienione w Wykazie Istniejących Substancji Chemicznych w Chinach. 

Unia Europejska (REACh) 
Aby uzyskać informacje na temat statusu zgodności tego produktu z REACH, wyślij do nas e-mail na adres: 
customers@primalec.co.uk 

Japonia (ENCS) 
Wszystkie składniki są zgodne z japońską ustawą o kontroli substancji chemicznych. 

Korea (ECL) 
Wszystkie komponenty są zgodne w Korei. 

Nowa Zelandia (NZIoC) 
Wszystkie komponenty są zgodne z wymogami dotyczącymi powiadamiania o 

substancjach chemicznych w Nowej Zelandii. Filipiny (PICCS) 
Wszystkie składniki są zgodne z Filipińską Ustawą o Kontroli Substancji Toksycznych i Odpadów 
Niebezpiecznych i Jądrowych z 1990 r. (R.A. 6969). 

Szwajcaria (SWISS) 
Wszystkie komponenty są zgodne z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych dla 
środowiska obowiązującym w Szwajcarii. 

Tajwan (TCSCA) 
Może wymagać powiadomienia przed sprzedażą na Tajwanie. 

Stany Zjednoczone (TSCA) 
Wszystkie składniki tego materiału znajdują się w amerykańskim wykazie TSCA.

Informacje użyte do potwierdzenia statusu zgodności tego produktu mogą odbiegać od informacji 
chemicznych przedstawionych w sekcji 3. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa
chemicznego: Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje 

Kluczowe odniesienia do 
literatury i źródła danych: Wewnętrzne dane firmy i inne publicznie dostępne zasoby. 

Brzmienie zwrotów R i zwrotów H w sekcji 2 i 3 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H361 Podejrzewa się, że ma szkodliwy wpływ na płodność lub nienarodzone dziecko. 
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H400 
H410 
H412 
R50/53 

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. 

R52/53 

R62 

Data wydania: 07.07.2015
Zastrzeżenie: Ponieważ warunki lub metody użytkowania są poza naszą kontrolą, nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności i wyraźnie zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie tego 
produktu. Uważa się, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe i dokładne, ale 
wszystkie oświadczenia lub sugestie są składane bez gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, 
dotyczących dokładności informacji, zagrożeń związanych z wykorzystaniem materiału lub wyników, jakie 
można uzyskać w wyniku jego wykorzystania. Za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów 
federalnych, stanowych i lokalnych odpowiada użytkownik.




