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Karta Charakterystyki 
Data utworzenia: 28.08.2020 r. 

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja 

 przedsiębiorstwa/importera/dystrybutora 

1.1 Identyfikator  produktu 

Nazwa produktu:   10X TAE BUFFER 

Numer katalogowy:   IB70160 

Nr REACH:  Ten produkt jest mieszaniną. Numer 

rejestracyjny REACH patrz rozdział 3 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny 

oraz zastosowania odradzane 

Zastosowania zidentyfikowane:  chemikalia laboratoryjne 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Dostawca:   LAB EMPIRE Sp. z o.o. 

                      ul. Borowa 1C, 35-232 Rzeszów 

 

Telefon:   +48 17 86 11 957   

1.4 Numer telefonu alarmowego 

Straż pożarna tel. 998 

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 

Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2, H319 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16 

2.2 Elementy oznakowania 

Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia  

Hasło ostrzegawcze 

Uwaga 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

2.3 Inne zagrożenia   żaden 

Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje 

Składniki niebezpieczne (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 

Kwas etylenodiaminotetraoctowy, sól tetrasodowa, dihydrat (>= 1 % - < 3 

% ) 10378-23-1 *) 

Toksyczność ostra, Kategoria 4, H302 

Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1, H318 

Dla niniejszej substancji nie ma numeru rejestracyjnego ponieważ 

substancja lub jej stosowanie jest zwolnione z obowiązku rejestracji 

zgodnie z art. rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, łączna 

produkcja roczna nie wymaga rejestracji lub rejestracja przewidziana jest w 

późniejszym terminie. 

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Po narażeniu drogą oddechową: świeże powietrze. 

W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem. 

Po zanieczyszczeniu oczu: wypłukać dużą ilością wody. Usunąć szkła 

(szkło) kontaktowe. 

W razie połknięcia: natychmiast podać poszkodowanemu wodę do picia 

(przynajmniej dwie szklanki) Zasięgnąć porady medycznej. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Do amin aromatycznych w ogólności odnosi się, co następuje: działanie 
ogólnoustrojowe: methemoglobinemia i ból głowy, arytmia serca, spadek 

ciśnienia krwi, duszność, i skurcze, główny objaw: sinica (niebieskie 

zabarwienie krwi). 

 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej 

i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Brak dostępnych danych. 

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze 
Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla 

środowiska. 

Niewłaściwe środki gaśnicze 
Dla tej substancji/mieszaniny nie ma ograniczeń dla środków gaszących 

 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niepalny. 

Pożar w otoczeniu może wyzwolić niebezpieczne pary. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków W razie pożaru, założyć aparat 

oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. 

Dalsze informacje. Stłumić (zbić) gazy/pary/mgły rozpylonym strumieniem 
wody. Zapobiegać przedostawaniu się wody pogaśniczej do wód 

powierzchniowych lub gruntowych. 

 
5.4 Dalsze informacje 

Brak dostępnych danych. 

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 

środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne  

      i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Wskazówka dla personelu nie ratowniczego: Unikać wdychania pyłów. 

Unikać zanieczyszczenia substancją. Zapewnić wystarczającą wentylację. 

Ewakuować strefę zagrożenia, podjąć natychmiastowe kroki 
zapobiegawcze, skonsultować się z ekspertem. Porada dla osób 

udzielających pomocy: Wyposażenie ochronne, patrz rozdział 8. 

 
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia  

i służące do usuwania skażenia 

Uszczelniane kanalizacji. Wyłapywanie, obwałowanie i pompowanie. 

Przestrzegać możliwych ograniczeń materiałowych (patrz rozdziały 7 i 10). 
Zebrać na sucho. Przekazać do usunięcia. Oczyścić skażone miejsce. 

Unikać tworzenia pyłów. 
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6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Usuwanie - patrz Sekcja 13. 

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich 

magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się 

Stosować się do zaleceń na etykiecie. 

Środki higieny 

Zmienić skażoną odzież. Zaleca się stosowanie kremu ochronnego do 
skóry. Po pracy z substancją umyć ręce. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami 

dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 

Warunki magazynowania: Szczelnie zamknięte. W suchym miejscu. 

Zalecana temperatura przechowywania, zobacz etykietę produktu. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne 

zastosowania nie są przewidywane. 

Sekcja 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 

Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w 

środowisku pracy. 

8.2 Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 

Środki techniczne i właściwe metody pracy winny mieć pierwszeństwo 

przed stosowaniem osobistego wyposażenia ochronnego. Patrz rozdział 7.1. 

Środki ochrony indywidualnej 

Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od 

stężenia i ilości substancji niebezpiecznych. Odporność odzieży ochronnej 

na chemikalia powinna być stwierdzona przez odpowiedniego dostawcę. 

Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne 

Ochrona rąk pełny kontakt: 

Materiał rękawic: Kauczuk nitrylowy 

Grubość rękawic: 0,11 mm 

czas wytrzymałości: > 480 min 

kontakt przez ochlapanie: 

Materiał rękawic: Kauczuk nitrylowy 

Grubość rękawic: 0,11 mm 

czas wytrzymałości: > 480 min 

Użyte rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy UE 
89/686/EEC i/lub normy EN374, np. KCL 741 Dermatril® L (pełny 

kontakt), KCL 741 Dermatril® L (kontakt przez ochlapanie). 

Podane wyżej czasy przenikania zostały wyznaczone zgodnie z normą PN-
EN 374-3:1999na podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium 

firmy KCL na próbkach zalecanych typów rękawiczek. 

Inne wyposażenie ochronne: odzież ochronna 

Ochrona dróg oddechowych: wymagana, gdy tworzą się pyły. 

Zalecany typ filtra: Filtr P 2 (według DIN 3181) do stałych i ciekłych 

cząstek substancji szkodliwych Przedsiębiorca musi zapewnić, że 
konserwacja, czyszczenie i testowanie urządzeń ochrony dróg 

oddechowych prowadzi się zgodnie z instrukcjami producenta. 

Odpowiednie środki powinny być właściwie udokumentowane. 

Kontrola narażenia środowiska 

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. 

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych  

i chemicznych 

Wygląd: bezbarwna ciecz 

Zapach:     Nie znany silny zapach 

Próg zapachu:                                              brak danych 

pH:     brak danych 

Temperatura topnienia/krzepnięcia  brak danych) 

Początkowa temperatura wrzenia  

i zakres temperatur wrzenia:  brak danych   

Temperatura zapłonu:   brak danych  

Szybkość parowania:   brak danych 

Palność (ciała stałego, gazu):   brak danych 

Górna/dolna granica 

palności lub górna/dolna granica 

wybuchowości:   brak danych 

Prężność par:    brak danych 

Gęstość par:    brak danych 

Gęstość względna:    brak danych 

Rozpuszczalność w wodzie:  rozpuszczalny 

Współczynnik podziału: 

 n-oktanol/woda:   brak danych  

Temperatura samozapłonu:   brak danych 

Temperatura rozkładu:   brak danych 

Lepkość:     brak danych 

Właściwości wybuchowe:   nie zakwalifikowano 

Właściwości utleniające:   brak danych 

 

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 

Patrz rozdział 10.3 
 

10.2 Stabilność chemiczna 

W standardowych warunkach otoczenia (temperatura pokojowa) produkt 

jest stabilny chemicznie. 

 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Może gwałtownie reagować z następującymi substancjami: 

Ogólnie znane substancje reagujące z wodą.  

10.4 Warunki, których należy unikać 

brak dostępnych informacji  

10.5 Materiały niezgodne 

brak dostępnych informacji  

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

brak dostępnych informacji 

 

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Mieszanina 

Toksyczność ostra - droga pokarmowa 

Oszacowana toksyczność ostra: > 2.000 mg/kg 

Metoda obliczeniowa 

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe 

Objawy: Możliwe uszkodzenia:, podrażnienie błon śluzowych 

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę 

Informacje te nie są dostępne. 
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Podrażnienie skóry 

Informacje te nie są dostępne. 

Podrażnienie oczu 

Mieszanina działa drażniąco na oczy. 

Działanie uczulające 

Informacje te nie są dostępne. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Informacje te nie są dostępne. 

Rakotwórczość 

Informacje te nie są dostępne. 

Szkodliwe działanie na rozrodczość 

Informacje te nie są dostępne. 

Teratogenność 

Informacje te nie są dostępne. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Informacje te nie są dostępne. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

Informacje te nie są dostępne. 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 

Informacje te nie są dostępne. 

 

11.2 Dalsze informacje 

Inne właściwości niebezpieczne nie mogą być wykluczone. 

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Sekcja 12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność  

Brak dostępnych danych. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dostępnych danych. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Brak dostępnych danych. 

12.4 Mobilność w glebie 

Brak dostępnych danych. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Substancja (substancje) zawarte w mieszaninie nie spełnia(ją) kryteriów 

PBT lub vPvB zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik 

XIII lub nie dokonano oceny PVT/vPvB 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Zapobiegać przedostaniu się do środowiska. 

 

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Metody unieszkodliwiania odpadów 

Obwieszczenie sprawie dyrektywy odpadów 2008/98 / WE 

Odpady należy utylizować zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. 

Pozostawić chemikalia w oryginalnych zbiornikach. Nie mieszać z innymi 

odpadami. Nieoczyszczone pojemniki traktować tak samo, jak produkt.  

Odpady te należało by klasyfikować i traktować jak odpady niebezpieczne.. 

Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 

ADR/RID: -  IMDG: -   IATA: - 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

ADR/RID:   Materiał nie sklasyfikowany jako 
   niebezpieczny 

IMDG:    Not dangerous goods 

IATA:    Not dangerous goods 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR/RID: -   IMDG: -  IATA: - 

14.4 Grupa pakowania 

ADR/RID: -  IMDG: -  IATA: - 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

ADR/RID: nie  IMDG Marine pollutant: no  IATA: no 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Brak dostępnych danych. 

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu 

(WE) No. 1907/2006. 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony 

środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny 

Inne przepisy 

Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami: 
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z 11. stycznia 2001 r. z 

późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Dz.U. z2002 r. Nr 

142, poz. 1187, Dz.U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1852). 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów (WE). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13. listopada 2007 r. w sprawie karty 
charakterystyki (Dz.U. z 2007 r.Nr 215, poz. 1588). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17. stycznia 2003 r. w sprawie 

informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane 

dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 19, poz. 170). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2. września 2003 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr 171, poz. 1666, Dz.U. z 

2004 r. Nr 243, poz. 2440, Dz.U. z 2007 r. Nr 174, poz. 1222). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2. września 2003 r. w sprawie 
oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych z 

późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr 173, poz.1679, Dz.U. z 2004 r. 

Nr 260, poz. 2595). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28. września 2005 r. w sprawie wykazu 

substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 

Nr 201, poz. 1674). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29. listopada 2002 r. 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 217, poz. 
1833, Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, Dz.U. z 2007 r. Nr 161, poz. 

1142). 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu 

pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11, poz. 86). 
Ustawa o odpadach z 27. kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 

116, poz. 1208, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, Dz.U. z 2006r. Nr 63, 
poz. 1141). 

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11. maja 2001 r. z 

późniejszymi zmianami (Dz.U z 2001 r. Nr 63 , poz. 638, Dz. U. z 2003 r. 
Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 

1458). 

Oświadczenie rządowe z 24. września 2002 r. - Umowa europejska 
dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
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niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. Nr 194 , poz. 1629 i Dz.U. z 2003 r. Nr 
207,poz. 2013 i 2014). 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa 

chemicznego. 

Sekcja 16. Inne informacje 

Informacje oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. 

Należ je traktować wyłącznie jako pomoc bezpiecznego stosowania 

produktu. 

 


