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SPRAY GAŒNICZY
Karta charakterystyki
Identyfikacja zagro¿eñ:
Produkt nie zosta³ sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Sk³ad/informacja o sk³adnikach:
Charakterystyka chemiczna
Wodny roztwór œrodka pianotwórczego w aerozolowym spray.
Sk³ad chemiczny
Woda zdemineralizowana
Stê¿enie/zakres stê¿eñ
98-99%
Numer CAS:
7732-18-5
Symbol otrzegawczy
Zwrot wskazuj¹cy rodzaj zagro¿enia Œrodek pianotwórczy Pyrocool AFFF 1%
Stê¿enie/zakres stê¿eñ:
1-2%
Numer CAS:
Numer WE:
Symbol ostrzegawczy:
Xn
Zwrot wskazuj¹cy rodzaj zagro¿enia R 22

Pierwsza pomoc:
Informacje ogólne:
Jeœli objawy nie ustêpuj¹, nale¿y wezwaæ lekarza.
W przypadku dostania siê do dróg oddechowych: Nale¿y wyjœæ na
œwie¿e powietrze. Jeœli dojdzie do zatrzymania oddechu nale¿y
zastosowaæ sztuczne oddychanie. Jeœli wystêpuj¹ trudnoœci z
oddychaniem, natychmiast wezwaæ lekarza.
W przypadku dostania siê oka: Natychmiast przep³ukaæ oczy du¿¹
iloœci¹ wody; w razie koniecznoœci skonsultowaæ siê z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skór¹: Nale¿y zdj¹æ zanieczyszczone
ubranie, przemyæ ska¿on¹ skórê du¿¹ iloœci¹ bie¿¹cej wody. Je œli
wyst¹pi¹ dolegliwoœci, nale¿y natychmiast wezwaæ lekarza.
W przypadku po³kniêcia: Nale¿y wyp³ukaæ usta wod¹. Wypiæ 1-2
szklanek wody – nie wywo³ywaæ wymiotów. W przypadku po³kniêcia
wiêkszej iloœci produktu nale¿y wezwaæ lekarza.

Postêpowanie w przypadku po¿aru:
Produkt jest œrodkiem gaœniczym.
Produkt nie jest œrodkiem wybuchowym we wszystkich koncentracjach.
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Nale¿y chroniæ zbiornik przed promieniami s³onecznymi i temperatur¹
powy¿ej
50 ºC.

Postêpowanie w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do œrodowiska:
Indywidualne œrodki ostro¿noœci: Unikaæ kontaktu ze skór¹ i
oczami, bezpoœrednio po kontakcie z produktem nae¿y umyæ rêce.
Œrodki ostro¿noœci w zakresie ochrony œrodowiska: Nie nale¿y
dopuœciæ do przedostania siê produktu do wód gruntowych, zbiorników
i cieków wodnych. W przypadku dostania siê niewielkich iloœci do
kanalizacji nieszkodliwy (tworzy pianê).
Metody oczyszczania/zbierania: Zebraæ za pomoc¹ materia³u
sorpcyjnego (np. piasek, trociny). Pozosta³oœci sp³ukaæ wod¹.

Postêpowanie z preparatem i jego magazynowanie:
Œrodki ostro¿noœci: Unikaæ po³kniêcia, unikaæ kontaktu z oczami i
skór¹, bezpoœrednio po kontakcie z produktem nale¿y umyæ rêce.
Magazynowanie: Magazynowaæ w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze
0-50 ºC.

Kontrola nara¿enia i œrodki ochrony indywidualnej:
Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie (NDS)
Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie chwilowe (NDSCh)
Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie pu³apowe (NDSP)
Dopuszczalne stê¿enie w materiale biologicznym (DSB)
Ochrona
Ochrona
Ochrona
Ochrona

oczu: nie jest potrzebna
r¹k:
nie jest potrzebna
skóry: nie jest potrzebna
dróg oddechowych: nie jest potrzebna

W³aœciwoœci fizyczne i chemiczne:
Postaæ:
Barwa:
Zapach:
pH:
Temeratura wrzenia:
Temperatura zap ³onu:
Palnoœæ:
W³aœciwoœci wybuchowe:
Prê¿noœæ par:
Gêstoœæ wzglêdna:
Rozpuszczalnoœæ w wodzie:
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ciecz
bezbarwna
bezwonny
6,5- 8,5
100 ºC
niepalny
brak
1,01 g/cm 3
ca³kowita

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
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Najni¿sza temperatura stosowania: 0 ºC
Najwy¿sza temperatura stosowania: 50 ºC

Stabilnoœæ i reaktywnoœæ:
Warunki, których nale¿y unikaæ: unikaæ temeratury powy¿ej 50 ºC.
Czynniki, których nale¿y unikaæ: unikaæ gaszenia materialów
reaguj¹cych z wod¹.
Niebezpieczne produkty rozpadu: W przypadku w³aœciwego u¿ycia
œrodka gasniczego nie wystêpuj¹ niebezpieczne produkty rozpadu.

Informacje toksykologiczne:
Ostra toksycznoœæ ustna
Ostra toksycznoœæ inhalacyjna
Ostra toksycznoœæ skórna
Dzia³anie dra¿ni¹ce na skórê
Dzia³anie dra¿ni¹ce na oczy
Dzia³anie uczulaj¹ce
Mutagennoœæ

nie wystêpuje
nie wystêpuje
nie wystêpuje
nie wystêpuje
nie wystêpuje
nie wystêpuje
nie wystêpuje

Informacje ekologiczne:
Preparat ulega biodegradacji w 90% po 5 dniach.

Postêpowanie z odpadami:
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie.

Informacje o transporcie:
Numer UN: 1950
Klasa: 2
Kod klasyfikacyjny: 5A
Iloœci ograniczone: LQ2
Prawid³owa nazwa przewozowa: Aerozole

Informacje dotycz¹ce przepisów prawnych:
Obowi¹zuj¹ce przepisy prawne:
1.Rozporz¹dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole ñ, stosowanych
ograniczeñ w zakresie chemikaliów (REACH).
2.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz.U. Nr 11, poz. 84 wraz z póŸn. zm.).
3. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj¹ i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201,
poz. 1674).
4. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz. 1588).
5. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w sprawie kryteriów i i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666
wraz z póŸn.zm.).
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6. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pó Ÿniejszymi
zmianami)

Inne informacje:
Pe³en tekst zwrotów R, o których mowa w pozycjach 3
R22 Dzia³a szkodliwie po po³kniêciu

Karta opracowana na podstawie danych bêd¹cych w posiadaniu
producenta
i obowi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie.
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