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Panthera – Light Sumy – mieszanina do tatuażu  
 
Karta Charakterystyki Produktu  
 
Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa nie jest 
wymagany dla tego produktu. Niniejsza karta informacyjna na temat bezpieczeństwa produktu została 
utworzona dobrowolnie. Data wydania: 6/9/2021 
Data weryfikacji: 6/9/2021 Wersja: 0.1 

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

 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Postać produktu       : Mieszanina 
Nazwa handlowa       : Panthera – Light Sumy 
Rodzaj produktu       : Mieszanina do tatuażu 
Grupa produktu       : Produkt handlowy 
 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
 
Główna kategoria zastosowania      : Użycie profesjonalne 
Specyfikacja do zastosowań przemysłowych/profesjonalnych   : Tusz do tatuażu 
Zastosowanie substancji/mieszaniny     : Tatuaż 
 
1.2.2. Odradzane zastosowanie 
 
Zastosowania inne niż tusze do tatuażu. 
 
 
1.3. Informacja dotyczące dostawcy karty charakterystyki produktu 
 
Producent  
Panthera S.r.l. Srl 
Via Galliani 60 
I– 76019 San Ferdinando di Puglia – Italy 
T +039 0883 622737 
info@pantheraink.it - www.pantheraink.it 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
 
Kraj Organizacja/Spółka Adres Numer telefonu  

alarmowego 
Uwagi 

Wielka 
Brytania 

National Poisons Information Service 
(Birmingham Centre) 
City Hospital 

Dudley Road 
B18 7QH Birmingham 

0344 892 0111 Wyłącznie dla 
pracowników opieki 
zdrowotnej 

Wielka 
Brytania 

National Poisons Information Service 
(Cardiff Centre) 
University Hospital Llandough 

Penlan Road 
CF64 2XX Llandough 

0344 892 0111 Wyłącznie dla 
pracowników opieki 
zdrowotnej 

Wielka 
Brytania 

National Poisons Information Service 
(Edinburgh Centre) 
Royal Infirmary of Edinburgh 

Little France Crescent 
EH16 4SA Edinburgh 

0344 892 0111 Wyłącznie dla 
pracowników opieki 
zdrowotnej 

Wielka 
Brytania 

Guy's & St Thomas' Poisons Unit 
Medical Toxicology Unit, Guy's & St 
Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 
SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

Wielka 
Brytania 

National Poisons Information Service 
(Newcastle Centre) 
Regional Drugs and Therapeutics Centre 

16/17 Framlington 
Place 
Newcastle-upon-Tyne 
NE2 4AB Newcastle 

0344 892 0111 Wyłącznie dla 
pracowników opieki 
zdrowotnej 

Wielka 
Brytania 

National Poisons Information Service 
(Belfast Centre) 
Royal Victoria Hospital 

Grosvenor Road 
BT12 6BA Belfast 

0344 892 0111 Wyłącznie dla 
pracowników opieki 
zdrowotnej 
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Niesklasyfikowany 
 
Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 
 
Zgodnie z naszą wiedzą, produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka pod warunkiem, że obchodzi się z nim zgodnie z 
zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
 
Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP] 
 
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P201 - Przed użyciem należy uzyskać specjalne instrukcje 

P202 - Nie używać, dopóki wszystkie środki ostrożności nie zostaną przeczytane 
i zrozumiane 

     P234 - Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu 
     P262 - Nie doprowadzać do kontaktu z oczami, skórą i ubraniem 

P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się do 
lekarza.  

Zwroty dodatkowe    : Tylko dla profesjonalnych użytkowników. 
 
2.3. Inne zagrożenia 
 
Inne zagrożenia, które nie powodują klasyfikacji : W normalnych warunkach nieobecne. 
Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB w stężeniu ≥ 0.1%, co sprawdzono w zgodności z 
załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 
Mieszanina nie zawiera substancji ujętych w liście sporządzonej w zgodności z artykułem 59(1) rozporządzenia REACH jako tych 
mających właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne lub nie została zidentyfikowana jako posiadająca właściwości 
powodujące zaburzenia endokrynologiczne w zgodności z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. 
 
 
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

 
3.1. Substancje 
 
Nie dotyczy. 
 
3.2. Mieszaniny 
 
Mieszanina nie zawiera żadnych substancji istotnych dla ujmowania ich w niniejszej sekcji. 
 
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
 
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu  : Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i upewnić się, że może oddychać 

normalnie. 
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą  : Umyć skórę w dużej ilości wody. 
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami  : Płukać w dużej ilości wody jako środek ostrożności. 
Pierwsza pomoc - środki po spożyciu  : W razie złego samopoczucia skontaktować się z centrum zatruć lub zasięgnąć 

porady lekarza. 
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4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej oraz szczególnego postępowania 
 
Zastosować leczenie objawowe. 
 
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
 
5.1. Środki gaśnicze 
 
Odpowiednie środki gaśnicze    : woda w sprayu, suchy proszek, piana, dwutlenek węgla  
 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 
Niebezpieczne produkty rozkładu  
w przypadku pożaru    : istnieje możliwość wydzielania się toksycznych oparów 
 
5.3. Wskazówki dla straży pożarnej 
 
Ochrona podczas gaszenia pożaru  : Nie interweniować bez stosownego sprzętu ochronnego. Samowystarczalna 

aparatura oddechowa. Kompletna odzież ochronna. 
 
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
 
Procedury awaryjne    : Wywietrzyć pomieszczenie, w którym doszło do rozlania produktu. 
 
6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
 
Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego sprzętu ochronnego. W celu zasięgnięcia 

dodatkowych informacji należy odwołać się do sekcji 8: „Kontrola 
narażenia/środki ochrony indywidualnej” 

 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
 
Unikać uwolnienia do środowiska. 
 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia oraz służące do usuwania skażenia 
 
Metody usuwania skażenia   : Zebrać wyciek za pomocą chłonnego materiału.  
Dodatkowe informacje   : Materiały lub osady stałe należy usunąć w miejsce do tego autoryzowane. 
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy odnieść się do sekcji13. 
 
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
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postępowania               : Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki 
ochrony.  

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po 
każdorazowym kontakcie z produktem.  

 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
 
Warunki przechowywania   : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodzie. 
Miejsce przechowywania : Przechowywać z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w miejscu 

zaciemnionym. 
Szczególne przepisy dotyczące opakowania  : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 
8.1.1 Wartości dla krajowych granic narażenia zawodowego oraz granicy biologicznej 
Brak dodatkowych informacji. 
 
Wartości graniczne narażenia dla innych składników 
Glycerine (56-81-5) 
Wielka Brytania – granice narażenia zawodowego 
Nazwa lokalna Glycerol  
WEL TWA (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ mgiełka  

Odniesienie do przepisów EH40/2005 (Wydanie czwarte, 2020). Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Pracy (HSE) 

 

Brak dodatkowych informacji. 
 
8.1.2. Zalecane procedury monitorujące 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
8.1.3. Powstałe zanieczyszczenia powietrza 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
8.1.4. DNEL i PNEC 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
8.1.5. Pasma ryzyka 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
8.2. Kontrola narażenia 
 
8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 
 
Stosowne techniczne środki kontroli: 
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. 
 
8.2.2. Osobiste wyposażenie ochronne 
 
Osobiste wyposażenie ochronne: 
Rękawice. 
 
Symbole osobistego sprzętu ochronnego: 
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8.2.2.1. Ochrona oczu i twarzy 
 
Ochrona oczu: 
Okulary ochronne  
 
8.2.2.2. Ochrona skóry 
 
Ochrona skóry i ciała: 
Założyć odpowiednią odzież ochronną. 
 
Ochrona rąk: 
Rękawice ochronne. 
 
8.2.2.3. Ochrona dróg oddechowych 
 
Ochrona dróg oddechowych: 
W przypadku niewystarczającej wentylacji należy założyć odpowiedni sprzęt chroniący drogi oddechowe.  
 
8.2.2.4 Zagrożenia termiczne 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
8.2.3. Kontrola narażenia środowiska 
 
Kontrola narażenia środowiska: 
Unikać uwolnienia do środowiska. 
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 
Stan skupienia      : ciekły 
Barwa      : czarna 
Zapach      : delikatny 
Próg zapachu      : Brak danych 
Temperatura topnienia     : Nie dotyczy 
Temperatura zamarzania     : Brak danych 
Temperatura wrzenia    : Brak danych 
Palność      : Nie dotyczy 
Właściwości wybuchowe     : Produkt nie jest wybuchowy. 
Właściwości utleniające     : Mieszanina nieutleniająca. 
Granice wybuchowości     : Brak danych 
Dolna granica wybuchowości     : Brak danych 
Górna granica wybuchowości    : Brak danych 
Temperatura zapłonu    : > 60 °C 
Temperatura samozapłonu     : Brak danych 
Temperatura rozkładu     : Brak danych 
pH       : Brak danych 
Lepkość kinematyczna     : Brak danych 
Rozpuszczalność     : W wodzie, materiał rozpuszczalny. 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow)   : Brak danych 
Ciśnienie pary      : Brak danych 
Ciśnienie pary w 50 °C     : Brak danych 
Gęstość      : Brak danych 
Gęstość względna     : Brak danych 
Względna gęstość pary at 20 °C    : Brak danych 
Charakterystyka cząstek     : Nie dotyczy 
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9.2. Pozostałe informacje 
 
9.2.1 Infromacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
9.2.2. Inne cechy bezpieczeństwa 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 
10.1. Reaktywność 
 
W normalnych warunkach użycia, przechowywania i transportu, produkt nie jest reaktywny. 
 
10.2. Stabilność chemiczna 
 
W normalnych warunkach produkt stabilny. 
 
10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji 
 
Brak niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użytkowania. 
 
10.4. Warunki, których należy unikać 
 
Brak w przypadku przestrzegania zalecanych warunków przechowywania i użytkowania (zob. sekcję 7). 
 
10.5. Warunki, których należy unikać 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
 
W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie powinny powstawać niebezpieczne produkty rozkładu. 
 
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
 
11.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
 
Toksyczność ostra (doustna)    : Nie sklasyfikowana 
Toksyczność ostra (skórna)    : Nie sklasyfikowana 
Toksyczność ostra (wziewna)    : Nie sklasyfikowana 
Działanie żrące/podrażniające skórę   : Nie sklasyfikowane 
Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie   : Nie sklasyfikowane 
Działania uczulające na drogi oddechowe lub skórę  : Nie sklasyfikowane 
Działania mutagenne na komórki rozrodcze  : Nie sklasyfikowane  
Działania rakotwórcze     : Nie sklasyfikowana 
Toksyczność reprodukcyjna    : Nie sklasyfikowana  
STOT - narażenie jednorazowe   : Nie sklasyfikowane 
STOT - narażenie powtarzane    : Nie sklasyfikowane 
Zagrożenie spowodowane aspiracją   : Nie sklasyfikowane 
 
11.2. Informacje na temat innych zagrożeń 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 
12.1. Toksyczność 
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Ekologia - ogólnie  : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie 
powoduje długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym.  

 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre)    : Nie sklasyfikowane 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego,  
długotrwałe (przewlekłe)   : Nie sklasyfikowane 

 
Nie ulega szybkiej degradacji. 
 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
12.4. Mobilność w glebie 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną 
 
Niekorzystny wpływ na środowisko spowodowany przez 
właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną : Mieszanina nie zawiera substancji ujętych w liście sporządzonej w 

zgodności z artykułem 59(1) rozporządzenia REACH jako tych 
mających właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne lub 
nie została zidentyfikowana jako posiadająca właściwości powodujące 
zaburzenia endokrynologiczne w zgodności z kryteriami określonymi w 
rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub 
rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. 

 
12.7 Inne negatywne skutki 
 
Brak dodatkowych informacji. 
 
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
 
Metody unieszkodliwiania odpadów  : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego 

centrum sortowania i zbiórki odpadów.  
Zalecenia dotyczące usuwania wód ściekowych  : Usuwanie musi zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
Zalecenia dotyczące usuwania produktu/opakowania : Odprowadzanie produktu do rzek i kanalizacji jest zabronione. Należy 

uważać na pozostałości lub opary, które pozostają w opakowaniu. 
Informacje na temat odzysku/recyklingu można uzyskać u 
producenta/dostawcy. Należy dostosować się do obowiązujących 
przepisów dotyczących utylizacji odpadów stałych. Należy unikać 
uwolnienia produktu do środowiska. 

Dodatkowe informacje    : Nie używać ponownie pustych pojemników. 
 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

 
Zgodnie z wymogami ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Numer ONZ lub numer identyfikacyjny 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.4. Grupa pakowania 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
Brak dodatkowych informacji 
 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
 
Transport drogowy  
Nie dotyczy. 
 
Transport morski 
Nie dotyczy. 
 
Transport lotniczy 
Nie dotyczy. 
 
Transport śródlądowy 
Nie dotyczy. 
 
Transport kolejowy 
Nie dotyczy. 
 
14.7. Transport morski luzem zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 
 
Nie dotyczy. 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska odpowiednie dla 
substancji lub mieszaniny 
 
15.1.1. Przepisy UE 
 
Nie zawiera substancji ujętych na liście substancji zakazanych według rozporządzenia REACH. 
Nie zawiera substancji ujętych w aneksie XIV rozporządzenia REACH. 
Nie zawiera substancji ujętych w rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącym 
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 
Nie zawiera substancji ujętych w rozporządzeniu (UE) 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. 
dotyczącym trwałych zanieczyszczeń organicznych. 
Nie zawiera substancji ujętych w ROZPORZĄDZENIU (UE) 1005/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 września 2009 r. 
dotyczącym substancji zubożających warstwę ozonową. 
Nie zawiera substancji ujętych w rozporządzeniu (UE) 2019/1148 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. 
dotyczącym marketingu oraz zastosowania prekursorów materiałów wybuchowych. 
 
Pozostałe informacje, ograniczenia oraz przepisy  
prawne dotyczące zakazów   : Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 wraz w wszystkimi jego aneksami i modyfikacjami. Rozporządzenie 
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 December 2008 
wraz w wszystkimi jego aneksami i modyfikacjami. Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 zmieniające aneks II do rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH). 

Nie zawiera substancji ujętych w rozporządzeniu (WE) 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 
dotyczącym produkcji oraz lokowania na rynku określonych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków 
odurzających i substancji psychotropowych. 
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15.1.2 Normy krajowe (włoskie) 
 
D.Lgs. 14/03/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi) 
D.Lgs. 03/02/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). 
 
 
• Informacje o firmie : 
Panthera S.r.l. 
Via Galliani 60 
76019 San Ferdinando di Puglia 
T +039 0883 622737 
info@pantheraink.it - www.pantheraink.it 
• Minimalny czas przechowywania: 
12 miesięcy po otwarciu 
• Ostrzeżenia: 
Przed użyciem należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami. 
Nie używać przed przeczytaniem i zrozumieniem wszystkich ostrzeżeń. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.  
Po kontakcie z oczami, skórą lub ubraniem. 
Zawiera nikiel, może wzmagać alergie. 
W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem. 
Do stosowanie wyłącznie przez profesjonalych użytkowników. 
• Numer partii 
• Lista składników (IUPAC): 
• Lista składników (INCI): 
Woda, CI 77266, gliceryna, woda z hamamelis virginiana, ekstrakt z owoców citrus reticulata, ekstrakt z owoców citrus aurantium 
amara, ekstrakt ze skórki citrus aurantium sinensis, kwas askorbinowa, kwas cytrynowy, kwas mlekowy. 
Produkt sterylizowany promieniami gamma. 
 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
 
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 
 

SEKCJA 16: Pozostałe informacje 
 
Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa nie jest wymagany dla tego produktu. 
Ta karta charakterystyki produktu została utworzona dobrowolnie. 
 
Skróty i akronimy: 
ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych 

śródlądowymi drogami wodnymi 
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
ATE Oszacowanie toksyczności ostrej 
BCF Współczynnik biokoncentracji 
BLV Biologiczna wartość graniczna 
BOD Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen 
COD Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 

DIMEL Poziom pochodny minimalnego efektu 
DNEL Poziom pochodny bez efektu 
EC-No. WE - Nr 
EC50 Średnie stężenie skuteczne 
EN Norma europejska 
IARC Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem 
IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
IMDG Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 
LC50 Mediana stężenia śmiertelnego  
LD50 Mediana dawki śmiertelnej  
LOAEL Najniższy obserwowany poziom działań niepożądanych 
NOAEC Stężenie, przy którym nie obserwuje się działań niepożądanych 
NOAEL Poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych skutków 
NOEC Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian 
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
OEL Limit narażenia zawodowego 
PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
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PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące efektów 
RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych ważny od 1 stycznia 

2007 r. 
SDS Dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina 

chemiczna 
STP Oczyszczalnia ścieków 
ThOD Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen 
TLM Mediana limitu tolerancji 
VOC Lotne związki organiczne 
CAS-No. Numerycznye oznaczenie przypisywanym substancjom chemicznym przez amerykańską organizację 

Chemical Abstracts Service (CAS) 
N.O.S. Nie określono inaczej 
vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
ED  
 
 
Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis) 
Carc. 2 Rakotwórczość, kategoria 2. 
EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać 

rozpylonej cieczy lub mgły. 
Eye Irrit. 2 Wykazuje działanie drażniące na oczy kategoria 2. 
Flam. Liq. 2 Substancja ciekła łatwopalna, kaegoria. 2. 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H351 Podejrzewa się działanie rakotwórcze. 
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3. 
 
Klasyfikacja zgodna z    : ATP 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


