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* SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Freezing Point Depressant
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Kategoria produktu PC4 Produkty przeciw zamarzaniu i odmrażające
Zastosowanie substancji / preparatu Reszta
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Producent / Importer / Dystrybutor:
Romaco BV 
Edisonstraat 11
NL - 3261 LD Oud-Beijerland 
Nederland
Tel: +31 186 615244 
Fax: +31 186 619385 
Email: info@rochem.nl
Komórka udzielająca informacji: Dział bezpieczeństwa produktu 
1.4 Numer telefonu alarmowego:
Europe, Middle East & Africa: 
Americas:
Canada: 
United States:
East/South East Asia: 
Australia:

+44 1865 407333 
+1 215 207 0061
+1 800 579 7421 (Toll Free) 
+1 866 928 0789 (Toll Free) 
+65 3158 1412
+61 18000 74234 (Toll Free) acces from Austalia only

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS08 zagrożenie dla zdrowia

STOT RE 2 H373 Może powodować uszkodzenie nerek poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

GHS05 działanie żrące

Skin Corr. 1A H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
Eye Dam. 1 H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

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 GHS05, GHS07, GHS08 
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: 
etano-1,2-diol
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H373 Może powodować uszkodzenie nerek poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 

Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
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.
(ciąg dalszy na stronie 2)
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Składniki niebezpieczne:
CAS: 107-21-1 
EINECS: 203-473-3
Numer indeksu: 603-027-00-1 
Reg.nr.: 01-2119456816-28

etano-1,2-diol 50-100%
STOT RE 2, H373; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, 

H302

CAS: 57-55-6 
EINECS: 200-338-0
Reg.nr.: 01-2119456809-23

Propylene glycol
substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego 
dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy

25-50%
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P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P301+P312

P304+P340

P405 
P501

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego 
na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
Przechowywać pod zamknięciem.
Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / 
międzynarodowymi.

2.3 Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
PBT: Nie nadający się do zastosowania. 
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

* SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanina substancji wymienionych poniżej, ewentualnie z dodatkami (domieszkami) nieszkodliwymi.

Wskazówki dodatkowe: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Wskazówki ogólne:
Osoby, udzielające pomocy, powinny unikać ekspozycji i zagrożenia dla siebie lub innych. 
Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.
W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zaniku zastosować sztuczne oddychanie. 
Po wdychaniu:
Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji ułatwiającej oddychanie. 
W razie dolegliwości odwieźć do lekarza.
Po styczności ze skórą:
Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć skórę dużą ilością wody (Prawdopodobnie prysznica). 
Po styczności z okiem:
Jeśli to możliwe, należy wyjąć soczewki kontaktowe.
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut (co najmniej 15 minut) pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się 
dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
Po przełknięciu:
Przepłukać usta dużą ilością wody. 
Natychmiast udać się do lekarza.
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: Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Brak dostępnych dalszych istotnych danych

(ciąg dalszy na stronie 3)
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5.3 Informacje dla straży pożarnej
Specjalne wyposażenie ochronne: Nosić urządzenie ochrony dróg oddechowych niezależnie od powietrza otoczenia.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne. 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Reszta rozcieńczyć dużą ilością wody.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
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).
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13. 
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
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 
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikać rozpylania.
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

* SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczące kontroli
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
107-21-1 etano-1,2-diol
NDS (PL)

IOELV (EU)

NDSCh: 50 mg/m3 

NDS: 15 mg/m3 

skóra
NDSCh: 104 mg/m3, 40 ppm 
NDS: 52 mg/m3, 20 ppm 
Skin

57-55-6 Propylene glycol
NDS (PL) NDS: 100 mg/m3

pary i frakcja wdychalna
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy. 
8.2 Kontrola narażenia
Osobiste wyposażenie ochronne: 
Ogólne środki ochrony i higieny:

Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz. 
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Ochrona dróg oddechowych:
Przy niewystarczającej wentylacji ochrona dróg oddechowych.
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia uywa urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku intensywnej 
lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.

(ciąg dalszy na stronie 4)
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Typ filtra A (brązowy)
Ochrona rąk:
Używać rękawic ochronnych zgodnie z EN ISO 374-1
Stosować tylko rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z oznakowaniem CE kategorii III.
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.

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.
Rkawice wykonane z kauczuku nitrylowego.
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice 
Przenikanie: czas przebicia > 360 min
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:

Forma: Ciecz 
Kolor: Bezbarwny

Zapach: Lekki
Próg zapachu: Nieokreślone.

Wartość pH: Nieokreślone.

Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie jest określony. 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia: 196 °C

Temperatura zapłonu: 101 °C

Palność (ciała stałego, gazu): Nie nadający się do zastosowania.

Temperatura palenia się: 371 °C

Temperatura rozkładu: Nieokreślone.

Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny.

Właściwości wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.

Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna: 2,6 Vol % 
Górna: 53,0 Vol %

Prężność par w 20 °C: 0,1 hPa

Gęstość w 20 °C: 1,08 g/cm3 

Gęstość względna Nieokreślone. 
Gęstość par Nieokreślone. 
Szybkość parowania Nieokreślone.

Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda: W pełni mieszalny.

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nieokreślone.

Lepkość:
Dynamiczna:                                                                       Nieokreślone. 
Kinetyczna:                                                                         Nieokreślone.

Zawartość rozpuszczalników:
VOC (EU, 1999/13/EC) -

(ciąg dalszy na stronie 5)
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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
Działa szkodliwie po połknięciu.
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:
107-21-1 etano-1,2-diol
Ustne 
Skórne

LD50 
LD50

5.840 mg/kg (Szczur) 
9.530 mg/kg (rbt)

57-55-6 Propylene glycol
Ustne 
Skórne

LD50 
LD50

20.000 mg/kg (Szczur) 
20.800 mg/kg (rbt)

Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda: 
Działanie żrące/drażniące na skórę
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 
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
Może powodować uszkodzenie nerek poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność
Toksyczność wodna:
107-21-1 etano-1,2-diol
LC50/96h 
EC50/48h 
EC50/96h 
EC50/30 min

72.860 mg/l (Pimephales promelas) 
>100 mg/l (Daphnia magna)
6.500-13.000 mg/l (Alg) 
225 mg/l (bac)

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

(ciąg dalszy na stronie 6)
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Dalsze wskazówki ekologiczne:
Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych 
bądź do kanalizacji.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
PBT: Nie nadający się do zastosowania. 
vPvB: Nie nadający się do 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.

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
Klasa brak

14.4 Grupa pakowania
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA brak

14.5 Zagrożenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.

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

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I Żaden ze składnikw nie jest wymieniony. 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
Przepisy poszczególnych krajów:

Klasa zagrożenia wód: Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody. 
15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

* SEKCJA 16: Inne informacje
Odnośne zwroty
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

(ciąg dalszy na stronie 7)
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H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H373 Może powodować uszkodzenie nerek poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Wydział sporządzający wykaz danych: Environment protection department. 
Skróty i akronimy:
ADN: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieures (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of 
Dangerous Goods by Rail)
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) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
EC50: Effective Concentration, 50 percent
IOELVS: Indicative Occupational Exposure Limit Values 
mPa.s: milliPascal per second
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4
Skin Corr. 1A: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 1A
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1
STOT RE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) – Kategoria 2 
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Zrzeczenie się
Informacje zawarte w tym bezpieczeństwa materiału arkusza danych jest przygotowane z największą starannością i najnowsze 
informacje na temat daty publikacji (wymienione w górnej części każdej strony) odpowiada dostawca jest znany. Treść 
charakterystyki nie należy uznać gwarancji, że produkt opisany ma szczególne właściwości lub nadaje się do niektórych celów. 
Jest to zobowiązanie użytkownika do określenia, czy produkt jest odpowiedni dla szczególnych celów oraz metody aplikacji 
przeznaczonych lub domniemanych użytkownika. Ten charakterystyki odnosi się tylko do określonego produktu wyznaczonym i 
nie stosuje się do użycia, który nie jest zdefiniowany lub wykorzystania produktu w połączeniu z innymi materiałami i/lub 
produktów. To jest odpowiedzialność użytkownika, aby móc korzystać z produktu z opieki i do przestrzegania obowiązujących 
przepisów i rozporządzeń. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody ze względu na 
nieprawidłowe korzystanie z tej charakterystyki bezpieczeństwa materiału lub produktu tam opisane.
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