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List bezpieczeństwa środka ANTIPLAST A

Nazwa wyróbu: ANTIPLAST A

1. Identyfikacja wyrobu, producent, importer:

1.1 Identyfikacja środku:

1.1.1 Nazwa handlowa środku: ANTIPLAST

1.1.1.1 Zastosowanie:

Identyfikacja importer/producent w RC: 

1. Nazwa/nazwa handlowa:

BOCO PARDUBICE machines, s.r.o.

Čepí 1, 533 32 Pardubice

IČO: 60931655 DIČ: CZ60931655

Telefon: 466 797 011 Fax: 466 797 012 e-mail: info@boco.cz

1.2.2  Adres:

Klinika nemocí z povolání (Klinika chorób spowodowanych zawodem),

Toxikologické informační středisko (TIS) (Centrum informacyjne dla toksykologii,

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

2. Informacja o składzie środka:

2.1 Charakterystyka chemiczna środka: 

Wiskozna  ciecz  z  zawartością  dychlormetanu  i  następnych  chemicznych  materiałów
specjalnych .

2.2 Środek zawiera materiały niebezpieczne wg. kryteriów Ustawy Nr.157/1998 Sb. o materiałach i 
środkach chemicznych według przepisów późniejszych i przepisów wykonawczych, resp. Materiały, 
dla których określone są limity ekspozycyjne (PEL) w powietrzu roboczym wg. Zarządzenia rządu 
Nr. 178/2001 Sb.:

materiał zawartośc % CAS Nr.. symbol R-zdania

dichlormetan 30,7 75-09-2 Xn 40, karc.kat.3

xylen 2,3 1330-20-7 Xn 10-20/21-38

toluen 22,3 108-88-3 F, Xn 11-20
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aceton 24 67-64-1 F, Xi 11-36-66-67

butylacetát 11 123-86-4 10-66-67

etanol 25,01 - 50,00 64-17-5 

metanol 0,01 - 2,50 67-56-1 T 23  25

Informacje dodatkowe:

Brzmienie pełne R-znań wszystkich komponentów produktu są przytoczone w rozdziale 16, punkt 
16.1.

3. Dane o niebezpieczeństwie produktu:

3.1. Klasyfikacja środka i ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego:

Środek zawiera się w klasyfikacji  łatwopanych produktów. Możliwość uszkodzenia dróg  
oddechowych przy wąchaniu. Środek szkodliwy przy kontakcie ze skórą, przy połknięciu, z 
podejrzeniem na skutki karcynogennę jest drażniający na skórę.

3.2. Największe skutki nieprzyjazne dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego przy użyciu
środka:

Środek zawiera rozpuszczalniki organiczne, które są łatwopalne. Podczas wdychania mogą 
uszkodzić układ oddechowy. Środek szkodliwy przy kontakcie ze skórą oraz przy zjedzeniu. 
Przy częstym kontakcie ze skórą środek spowoduje wysuszenie i popękanie skóry. Możliwe 
jest  podejrzenie  ze  skutków  karcynogenych.  Środek  jest  źrodłem  emisji  cząsteczek  
organicznych do powietrza.

3.3. Dalsze ryzyko użycia środka:

Możliwość pomylenia jest niemożliwa ze środkiem spożywczym (specyficzny odór), o ile  
środek  jest  trzymany  w  pakowaniu  oryginalnym  i  oznakowanym.  Przy  stosowaniu  w  
pomieszczeniu  nieprzewietrzanym  może  dojść  do  wdychania  par  organicznych.  Przy  
wystawieniu opakowania na wysokie temperatury może dojść do zwiększenia  ciśnienia  
wewnątrz opakowania i bardzo ważne jest ostrożne otwieranie opakowania.

4. Pierwsza pomoc.:

4.1 Polecenia ogólne:

We wszystkich ważnych wypadkach uszkodzenia zdrowia, przy uszkodzeniu oczu i przy 
zjedzeniu niezbędne jest wezwanie pomocy lekarskej i przedłożenie niniejszego listu 

2



ELS SP. Z O.O.

ul. Sienkiewicza 1A

77-310 Debrzno
NIP: 558-186-16-91

Tel. +48 508898946
biuro@termomaty.pl
www.termomaty.pl

bezpieczeństwa lub etykiety produktu. Jeżeli osoba poszkodowana straci przytomność nie 
wolno aplikować żadnych lekarstw doustnych. 

1. W przypadku wdychania środka: 

Przenieść poszkodowanego na świerze powietrze. Ułożyć w pozycji siedzącej, stabilnej i nie 
dopuścić do powstania szoku. Zapewnić podstawowe funkcję fizjologiczne i wezwać pomoc 
medyczną.

2. Przy kontakcie ze skórą:

Natychmiast zdjąć ubranie i skórę umyć dużą ilością wody. Nie stosować rozpuszczalników i 
rozcieńczalników.

4.4 Przy wniknięczu w oczy:

Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody przez ok 10 minut oraz jak najszybciej 
skonsultować się z lekarzem.

4.5 Przy zjedzeniu: 

Odrazu wypłukać usta wodą oraz wypić ok pół litra wody. Nie wywoływać wymiotów. Jak 
najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać butelkę z etykietą. 

5. Środki gaśnicze:

5.1 Odpowiednie środki gaśnicze:

gaśnica pianowa, gaśnica proszkowa, woda, śnieg

5.2 Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Nie wolno gasić urządzeń elektrycznych wodą.

5.3. Specjalne niebezpieczeństwo : 

Przy temperaturach powyżej 100oC mogą powstać produkty niebezpiecznę (chlorowodory i 
fosgen)

5.4. Środki ochrony strażaków : 

IDP ( aparat oddechowy-indywidualny), ubranie ochronne i ochrona oczu.

6. Środki ostrożności na wypadek niekontrolowanego wypływu środka:

6.1. Zaopatrzenia prewentalne dla ochrony osób :

Nie  dopuścić  do  materiałów  łatwopalnych.  Miejsce  z  wylanym  środkiem  gruntownie
wietrzyć.  Nie wąchać oparów. Używać środków ochrony osobistej  (rękawiczki  ochronne,
obuwie ochronne, maski lub półmaski z filtrem przeciw parom organicznym).

6.2. Zaopatrzenie prewentalne dla ochrony zbiorników wodnych:

Nie dopuścić do wniknięcia środka w wodę gruntową, kanalizację i rzeki.
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6.3. Metody polecone dla oczyszczenia i unieszkodliwienia środka: 

Zostawić nasiąknięty środek do absorbentu, zgromadzić do naczynia rozszerzanościowego i
przekazać do likwidacji upoważnionej firmie.

7. Sposób obchodzenia się ze środkiem i sposób magazynowania:

7.1. Sposób obchodzenia się ze środkiem :

Miejsce zabezpieczyć i przewietrzyć, usunąć źródło ognia . Nie palić.

7.2. Sposób magazynowania :

Magazynować  w  opakowaniu  oryginalnym  w  magazynie  suchym,  chłodnym  i
przewietrzonym w temperaturze od 5 do 25oC.

8. Kontrola ostrożności i ochrona osób:

· Limity ekspozycyjne : Załącznik Nr.2 Zarządzenie Rządu Nr.178/2001 Sb.

CAS Nr. nazwa NPK-P średnia – mgm-3 NPK-P graniczna – mgm-3

75-09-2 dichlormetan 500 2500

1330-20-7 xylen 200 1000

108-88-3 toluen 200 1000

67-64-1 aceton 800 4000

123-86-4 butylacetát 400 1000

64-17-5 Etanol 1.000,000  

67-56-1 Metanol 200,000  

67-56-1 BAT 30,000  
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- Środki ostrożności :

Wietrzyć pomieszczenie w miejscu stosowania środka.

8.2.1 Środki ostrożności dla pracowników :

Podczas pracy ze środkiem nie jeść, nie pić, i nie palić. Przed przerwą roboczą i po pracy umyć
ręce  wodą  i  mydłem  oraz  użyć  kremu  ochronnego.  Do  mycia  rąk  nie  stosować
rozcieńczalników.

8.2.1.1. Ochrona układu oddechowego: przy przekroczeniu limitów - respirator z filtrem 3M.

8.2.1.2. Ochrona ręk : rękawiczki ochronne

8.2.1.3. Ochrona oczu : okulary ochronne 

8.2.1.4. Ochrona skóry : odpowiednie ubranie robocze

- Właściwości fizyczne i chemiczne:

- Stan skupienia (przy 20oC) : ciecz

Kolor : wg.stosowanych surowców

Zapach: od rozpuszczalników organicznych

9.2. Informację ważne dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska:

Wartość pH (przy oC) : nie piszę się 

Punkt samozapłonu (oC) : -9oC

Temperatura samozapłonu : 580oC

Granica wybuchowości : 1 – 13 %

Rozpuszczalność w wodzie : nie mieszalny

Gęstość ( przy 23oC) : 0,96 g / cm3

9.3. Informacje uzupełniające :

Zawartość rozpuszczalników organicznych : ok. 0,89 kg / kg

Zawartość całkowitego węgla organicznego : ok. 0,475 kg / kg

10. Stabilnośc a reaktywność środka:

10.1. Warunki, w którym powinno się przeszkodzić:

Przy  przestrzeganiu  przepisów  dotyczących  użytkowania,  przewożenia,  miesznia  i
magazynowania środek zachowuje sie stabilnie. Pilnować aby nie dopuszczać środka do
kontaktu z ogniem otwartym i z powierzchniami gorącymi.

10.2. Materiały nie odpowiedne do użycia ze środkiem:

Metale  alkaliczne,  glin  i  cynk  w formie  proszkowej,  alkalie,  kwasy  mocne,  czynniki  do
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oksydacji.

10.3. Niebezpieczne produkty które rozkładają się pod wpływem temperatury:

Przy temperaturze większej niż 100oC następuje rozkład któremu towarzyszą substancje
niebezpieczne (chlorowodór, fosgen, chlor, znikomie ilości tlenku węgla).

11. Informacje toksykologiczne:

11.1. Skutki niebezpieczne dla zdrowia :

Środek jest drażniajacy dla skóry i oczu, przy wdychaniu, przy zjedzeniu oraz istnieje. Przy
długoterminowym kontakcie dochodzi do wysuszenia i pękania skóry .

11.2. Skutki które wynikają z krótkotrwałej i długotrwałej stosowania :

Sensybilizacja : nie wiadomo

Skutki narkotyczne : nie wiadomo

Karcynogeność : podejrzenie skutków karcynogennych (karc.kat.3)

Mutageny: nie zawiera mareriałów z klasyfikacji„ mutageny“

Toksyczność dla reprodukcji : nie zawiera mareriałów z klasyfikacją „teratogeny“

11.3. Dalsze dane toksykologiczne:

Toksyczny dla centralnego systemu nerwowego.

11.4. Ważne informacje:.

Podczas pracy należy zdjąć soczewki kontaktowe.

12. Informacje ekologiczne:

12.1. Eko toksyczność dla organizmów wodnych : Dane dotyczą się materiałów, dla których mają
największy wpływ. Dane otrzymaliśmy z listu bezpieczeństwa dostawców surowców.

CAS Nr. materiał ryby LD 50 Trawy  wodne  IC
50

dafnie EC 50

75-09-2 dichlormetan 237-626 mg/l-48h 220  mg/l-
48h

1330-20-7 xylen 100-10 mg/l 130 mg/l 165 mg/l

108-88-3 toluen 70 mg/l-96 h >400 mg/l-72 h 270  mg/l-48
h
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67-64-1 aceton > 100 mg/l-96 h

Środek  szkodzi  organizmom  wodnym.  Nie  wolno  dopuścić  do  przeniknięcia  w  wody  pitne  i
gruntowe oraz do kanalizacji. W wypadku awarii powinno się natychmiast poinformować organy
właściwie.

12.2. Mobilita : brak danych

12.3. Perzystencja a rozłożycielność : brak danych

12.4. Potencjał bioakumulacyjny : brak danych

13. Informacje o unieszkodliwianiu środka:

13.1. Informacje o bezpiecznym użytkowaniu: 

Żadne postanowienia nie są konieczne. Pozostałe dane patrz. punkt 7 i 8.

13.2. Odpowiednia metoda do usuwania środka i opakowań :

Przy  likwidacji  resztek  ze  środka  opakowania  powinno  postępować  się  wg  Ustawy  o
odpadach, w brzmieniu przepisów przeprowadzających.

Numer katalogowy odpadu : 080117, 150110

Opakowania  po  wypróżnieniu  i  wypłukaniu  oddać  w  miejsce  wyznaczone  dla  wysypiska
odpadów opakowaniowych. Opakowanie z resztą środka oddać w miejsce wyznaczone dla
zbióru  niebezpiecznych  odpadów  lub  firmie  która  zajmuję  się  usuwaniem  odpadów
niebezpiecznych.

13.3. Przepisy prawne o odpadach

Ustawa  Nr.185/2001  Sb.  O  odpadach  według  przepisów  wykonawczych  (ogłoszenie  MŽP
Nr.381/2001  Zb.  Katalog  odpadów,  ogłoszenia  MŽP  Nr.383/2001  Zb.  O  szczegółach  w
obchodzeniu się z odpadami).

14. Informacje dotyczące transportu:

Transport naziemny
ADR/RID : Klasa 3 Kod klasyfikacyjny F1 Grupa opakowań II Marka bezpieczeństwa 3 
 UN 1263 IČN 336 Tekst : DODATKI KOLORÓW 

Transport wodny IMDG/GGVSee
Klasa: 3.3 UN-číslo: 1993 Tabliczka: Fla.L

EmS-Nr: 3-07 MFAG číslo: 305

Marine pollutant: nein

Poprawne znakowanie tech.: Ciecz łatwopalna, N.O.S.

ETANOL
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Transport lotniczy ICAO-TI a IATA-DGR
Klasa: 3 UN-číslo: 1993 Tabliczka: Fla.L

Poprawne znakowanie tech: Ciecz łatwopalna, N.O.S.

ETANOL

Klasa pakowania: III 

15. Informacje o przepisach prawnych:

15.1. Informacje, dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego napisane
na opakowaniu:

Materiały niebezpieczne : dychlormetan, toluen, xylen, aceton, butylacetat

Symbol : F, Xn

Przydzielenie R-zdań: 11-20-36-40-66-67

11 – łatwopalny

20 – zdrowie uszkodzające drogi oddechowe przy wdychaniu

36 – drażniący oczy

40 – z podejrzeniem na skutki karcynogennę

66 – ciągłe używanie środka może spowodować wysuszenie lub popękanie 
skóry 

67 – wdychanie oparów może spowodować ospałość i zawroty głowy

Przydzielenie S-zdań: (2)-23-24/25-36/37-46 

2 – trzymać z dala od dzieci

S16 – trzymać z dala od źródeł otwartego ognia – zakaz palenia 

23 – niewdychać  oparów

24/25 – nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami

S 29 – nie wylewać do kanalizacji

S 33 – zastosować kroki prewentalne przeciw wyładowaniom elektrycznym

36/37 – stosować odpowiednie ubranie robocze i rękawiczki ochronne

46 – Przy zjedzeniu: 

Natychmiast wypłukać usta i wypić ok pół litra wody. Nie wywoływać 
wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i przedstawić  
opakowanie z etykietą.
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15.2. Postanowienia specyficzne, dotyczące ochrony osób i środków żywych:

Etykieta dla handlu detalicznego powinna zawierać ostrzeżenia w miejscu widocznym.

15.3. Przepisy prawne zawierające postanowienia specyficzne, dotyczące ochrony osób i środków
żywych:

Przepisy  o  zdrowiu  publicznym,  zarządzenie  rządowe,  którym  określają  się  warunki  dla

ochrony zdrowia przy pracy, ogłoszenie w którym określają się warunki dla wciągania prac w

kategorie, wartość limitu wskaźników biologicznych testów ekspozycyjnych i odpowiednego

meldunku prac z azbestem wskaźnikami biologicznymi. Ogłoszenie w którym określają się

limity  higieniczne  chemicznych,  fizykalnych  i  biologicznych  wskaźników  dla  wewnętrznej

przestrzeni izb na pobyt dla niektorych budów, ustawa o ochronnie powietrza

16. Informacje następne :

16.1. Spis R-zdań, zastosowanych w punkcie 2.2 : 10-11-20-20/21-36-38-40-66-67

R 10 - palny

R 11 – łatwopalny

R 20 – uszkodzenie zdrowia przy wdychaniu

R 20/21 – uszkodzenie zdrowia przy wdychaniu i kontakcie ze skórą

R 36 – drażniący dla oczu 

R 38 – drażniący dla skóry 

R 40 – podejrzenie skutków karcynogennych

R 66 – Ciągły kontakt ze sśrodkiem może powodować wysuszenie lub popękanie skóry 

R 67 – wąchanie opar może powodować ospałość i zawroty głowy
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16.2. Ostrzeżenie :

Dane  w  liście  bezpieczeństwa  są  danymi  odpowiadającymi  jednoczesnym  znajomością
technicznym.  Środek  powinno  się  stosować  tylko  na  podstawied  okumentacji  technicznej
produktu.

Informacje techniczne o środku można uzyskać pod numerem telefonu tel/faks : 466 797 011,
bądź  poprzez E- mail : info @boco.cz lub na stronie: www.boco.cz.

List bezpieczeństwa nspidsny jest na podstawie załącznika do ogłoszenia Nr..231/2004 Zb. I
wytycznych  Komisji  UE  91/155/EHS,  w  której  zdefiniowane  są  szczegółowe  informacje  o
specyficznych i niebezpiecznych materiałach. 

16.3. Stosowane Ustawy :

Ustawa Nr.356/2003 Zb. o materiałach chemicznych i środkach chemicznych, Ogłoszenie Nr.
232/2004  Zb.,  dla  przeprowadzenia  postanowień  niektórych  Ustawę  o  materiałach
chemicznych i środkach chemicznych i o zmianę niektórych ustaw, dotyczących  klasyfikacji,
pakowania i oznaczania materiałów i środków niebezpiecznych chemicznych. Ogłoszenie Nr.
231/2004  Zb.  określające  szczegółową  zawartość  listu  bezpieczeństwa  dla  materiału
chemicznego niebezpiecznego i środka chemicznego, Ogłoszenie Nr. 234/2004 Zb. o możliwym
stosowaniu alternatywnej lub innej nazwy różnego materiału chemicznego niebezpiecznego w
oznaczeniu środka niebezp. chemicznego i nadaniu wyjątków dla pakowania i znakowania tych
materiałów. Ogłoszenie. 221/2004 określające spis materiałów chemicznych niebezpiecznych i
środków  chemicznych,  których  wprowadzenie  na  rynek  jest  zakazane  lub  których
wprowadzenie na rynek, w obieg lub użycie jest  ograniczone, Ustawa Nr.  185/2001 Zb. o
odpadach,  Ogłoszenie  Nr.  381/2001 Zb.,  Katalog odpadów, Ogłoszenie  Nr.383/2001 Zb.,  o
szczegółach  gospodarki  odpadami,  Ustawa  Nr.  258/2000  Zb.  o  zdrowiu  publicznym,
Zarządzenie  rządu  Nr.  178/2001  Zb.,  określające  warunki  ochrony  zdrowia  pracowników
podczas pracy, Ogłoszenie Nr. 432/2003 Zb., określające warunki dla zaszeregowania prac w
kategorie, wartość limitów wskaźników biologicznych testów ekspozycyjnych i odpowiedniego
raportu prac z azbestem, wskaźnikami biologicznymi, Ogłoszenie Nr. 6/2003 Zb., w którym
określane  są  limity  higieniczno  chemicznych,  fizikalnych  i  biologicznych  wskaźników  dla
wewnętrznej przestrzeni izb na pobyt dla niektorych budów, ustawa o ochronnie powietrza,
Ustawa Nr. 86/2002 Zb., o ochronie powietrza, Ogłoszenie Nr. 355/2001 Zb., określające limity
emisyjne i inne warunki eksploatacji pozostałych źródeł stacjonarnych powietrza emitujących
materiały organiczne z procesów aplikujących rozpuszczalniki organiczne i z magazynowania i
dystrybucji  benzyny,  Ogłoszenie  Nr.  356/2001  Zb.,  określające  spis  materiałów
zanieczyszczających, określające ogólne limity emisyjne,  sposób przekazywania wiadomości i
informacji,  stwierdzanie  ilości  wypuszczanych  zanieczyszczających  materiałów,  ciemność
dymu,  dopuszczalna  granica  naprzykrzania  odorem  i  intensywnością  odorów,  warunki
autoryzacje  osób,  żądania  dla  kierowania  ewidencją  eksploatacji  źródeł  zanieczyszczania
powietrza  i  warunki  ich  wykorzystywania,  Ustawa  Nr.  477/2001  Zb.  o  opakowaniach,
Ogłoszenie Nr. 115/2002 Zb. o szczegółach zagospodarowania  opakowaniami, Zawiadomienie
Nr.  57/1997  Zb.  W  rozumnieniu  Zawiadomnienia  Nr.54/1999  Zb.(ADR),  Zawiadomienie
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Nr.60/1999 Sb. (RID),  Zawiadomienie  Nr.  6/2002 Sb.(ADR), Zawiadomienie  Nr.  9/2002 Sb.
(RID), Czeskie Normy Państwowe.

16.4. Stosowane źródła danych

Marhold  :  Przegląd  toksykologi  przemysłowej,  ChemDAT  MERCK,  listy  bezpieczeństwa
dostawców  surowców  dla  produkcji  mas  lakierowych,  Spis  EINECS/ELINCS  ECB
ESIS(Europejske biuro chemiczne – Europejski informační systém informacyjny o materiałach),
Spis NLP, Podręcznik praktyczny dla gospodarowania z materiałami i środkami chemicznymi
włącznie  niebezpiecznych,  dokumentacja  firmowa  dla  produktów,  baza  danych  TOXNET
(Toxicology Data Network : HSDB -Hazardous Substances Data.
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