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MyProduct - SDS example  

 

 

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I 
HIGIENY PRACY 
KARTA 
Wersja: 1.0 Liczba oceny:151-13  Referencyjna KARTA CHARAKTERYSTYKI: 151 

 Ryzyko  

 NISKI  

 Ryzyko 
wynik 

 

 6  

 

Identyfikacja zadania  
 

 Zadanie Urządzeń laboratoryjnych - małe ilości 
 

 Lokalizacja Production 
 

 Osoby zagrożone Wykonawca:   Pracownik:   Generel publicznej:   
  

 Ocenione przez JJ /CHYMEIA Ocenia się na  14-01-17 Ważne do 15-01-17 
 

Identyfikacja substancji/mieszaniny/produkt  
   

 Nazwa produktu MyProduct - SDS example 
  

 Producent ChemicalSupplierXXX 
ChemieStr. 43 
EU-9999 
Europe 

Rodzaj 
produktu 

NA (PC 21, PROC 15, SU 22, 
ERC2 ) 

 

Identyfikacja zagrożeń (patrz SDS dalsze instrukcje) 
 

 Hasło ostrzegawcze  Piktogram 
 Niebezpieczeństwo!  

 

 Ryzyko, itd. 

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. (H225)  
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może 
grozić śmiercią. (H304)  
Działa drażniąco na skórę. (H315)  
Działa drażniąco na oczy. (H319)  
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
(H335)  
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe 
lub powtarzane narażenie. (H372)  
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki. (H412)  
 

  

 Inne oznakowanie Ograniczenia dotyczące stosowania 
 -  
 Substancje 

 

 
NAZWA:     ethanol 
NUMERY IDENTYFIKACYJNE:  CAS-nr: 64-17-5 WEr-nr: 200-578-6 Nr indeksowy: 603-002-00-5  
ZAWARTOŚĆ:    40-60% 
 
 
NAZWA:     styren 
NUMERY IDENTYFIKACYJNE:  CAS-nr: 100-42-5 WEr-nr: 202-851-5 Nr indeksowy: 601-026-00-0  
ZAWARTOŚĆ:    25-40% 
 
 

Wyposazenie ochronne 

 Wyposazenie ochronne 

 

 

 
Oczy: Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.  
Ręce: Polecamy: kauczuku butylowego. . Czas przebicia: Zużyte natychmiast po użyciu 
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MyProduct - SDS example  

Skóra i ciało: Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet. 
Drogi oddechowe: Polecamy: Dygestorium, -,  
 

Wlasciwosci fizyczne i chemiczne 
 

 Stan fizyczny Kolor Zapach pH Lepkość Gęstość (g/cm3) 
 NA Bezbarwny Zapach alkoholu - -  0,88 
 

Ekspozycji przy użyciu 
 
       

 Ekspozycji: Czas 
trwania::  

15 min. Częstotliwość:  tydzień Amount: 0-250 mL 

       

 Granice narażenia zawodowego:  
styren (DZU, 2002) 
NDS: 50 mg/m3 
NDSP: - mg/m3 
NDSCh: 200 mg/m3 
 
ethanol (DZU, 2002) 
NDS: 1900 mg/m3 
NDSP: - mg/m3 
NDSCh: - mg/m3 
 

 

Działania kontrolne (oprócz wyposazenie ochronne)  za konieczne do oceny przedstawiono poniżej 

        

 Wyeliminowanie   Wykorzystanie 
Recenzja 

  Substytucja    

        

 Instrukcja   Szkolenie   Zezwolenie na 
pracę 

  

        

 Nadzór   Ekstrakcja   Procedura wyciek   
        

 Przewietrzenie   Utrzymanie   Rewizja   
 

  
  

 Wyposazenie ochronne i OC poziom kontroli (1-10) 6 
  

 Jest kontrola zdrowia lub monitorowania wymagane? No 
  

 

Nagły wypadek / Środki pierwszej pomocy 

 
Osobiste pierwszej pomocy: 
 

 
Lokalizacja gaśnicy / materiał: 
 

 Środki gaśnicze 

 
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. 
Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. 

 Krótki opis pierwszej pomocy (patrz SDS dalsze instrukcje) 
 

  Ogólnie 

   

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan 
rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.Ved vedvarende 
symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs 
person vand eller lignende. 

  Wdychanie 

   
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at den tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at 
holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; 
anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance. 

  Kontakt ze skórą 

   
Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og 
sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. 

  Kontakt z oczami 

   
Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører 
og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp. 

  Połknięcie 

    
Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i 
lungerne. Tilkald læge eller ambulance. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige 
timers forløb. Personer der har indtaget produktet bør derfor holdes under lægetilsyn i mindst 48 timer. 
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  Oparzenie 
   Płukać dużą ilością wody do ustania bólu i kontynuować 30 minut po ustaniu bólu.. 
 

 
Najwazniejsze ostre i opóznione objawy oraz skutki narazenia 

   

Produktet indeholder stoffer der kan give kemisk lungebetændelse ved indtagelse. Symptomer på kemisk 
lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb.Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder 
opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; 
appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, 
koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens 
naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx 
allergener.Irritative virkninger:  Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller 
ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for 
optag af skadelige stoffer som fx allergener. 

  
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postepowania z 
poszkodowanym 

   
W PRZYPADKU narażenia lub styczności: 
Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 

 

Stor 
 

 
Warunki bezpiecznego magazynowania,  lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych 
niezgodnosci 

 
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og 
opbevares oprejst for at forebygge lækage.Opbevares køligt på et godt ventileret område væk fra mulige 
antændelseskilder. 

 Metody unieszkodliwiania odpadów 
 Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.  
  EWC-code - 
 Wewnętrzna utylizacja odpadów 
  
 

Potwierdzenie na polecenie COSHH i dostępności karty charakterystyki 
 

Podpis / data (pracownik) Podpis / data (promotor) 
 
 
 
    
 


