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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
· 1.1 Identyfikator produktu
· Nazwa handlowa: 1,6-Hexanediol
· Identyfikator produktu
1,6-Hexanediol
CAS No.: 629-11-8
EC No.: 211-074-0
· Numer rejestracji Substancja nie została jeszcze zarejestrowana w ramach Reach.
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Półprodukt chemiczny
· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:
Perstorp UK Ltd
Baronet Road
Warrington
Cheshire WA4 6HA
United Kingdom
Tel. +44 (0) 1925 643500
Fax. +44 (0) 1925 232207
www.perstorp.com
· Komórka udzielająca informacji: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Numer telefonu alarmowego: (Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Substancja nie jest klasyfikowana zgodnie z przepisami CLP.
· Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE
Substancja nie jest klasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska, zgodnie z dyrektywą
dotyczącą substancji.
· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
· Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia Nie do użytku.
· Hasło ostrzegawcze Nie do użytku.
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Nie do użytku.
· Zwroty wskazujące środki ostrożności Nie do użytku.
· Oznaczenie zagrożeń: Z tym produktem nie są związane żadne szczególne zagrożenia.
· 2.3 Inne zagrożenia
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie.
· vPvB: Nie.
*

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.1 Substancje Tak
(ciąg dalszy na stronie 2)
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· Składniki niebezpieczne:
CAS: 629-11-8
hexane-1,6-diol
EINECS: 211-074-0

> 98%

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Po wdychaniu:
Środki pierwszej pomocy medycznej nie są wymagane, ale należy wyjść na świeże powietrze dla
własnego komfortu.
· Po styczności ze skórą:
Środki pierwszej pomocy nie są konieczne, ale ze względów higienicznych należy umyć narażoną skórę
mydłem i wodą.
· Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
· Po przełknięciu:
Wypłukać jamę ustną wodą.
Jeśli połknięta została duża ilość lub jeśli poszkodowany źle się czuje, należy zasięgnąć porady /
uzyskać pomoc lekarską.
· 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:
Strumień rozpylonej wody
Piana
Dwutlenek węgla
Proszek gaśniczy
Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas pożaru mogą uwolnić się:
Tlenek węgla (CO)
· 5.3 Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne:
Strażacy powinni nosić odpowiedni sprzęt ochronny i autonomiczne aparaty oddechowe z pełną maską,
pracujące w trybie ciśnienia dodatniego.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosić okulary ochronne, rękawice, odzież ochronną i gumowe, wysokie buty ze względów
higienicznych.
(ciąg dalszy na stronie 3)
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· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do powierzchniowego rozprzestrzeniania się (np. przez przetamowanie lub zapory
olejowe).
Nie dopuścić, aby produkt przedostał się do ścieków / wód powierzchniowych lub gruntowych.
· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia:
Zdjąć mechanicznie.
Miejsce wypadku dokładnie oczyścić; nadają się:
woda
· 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.

SEKCJ A 7: P ostępow anie z s ubstancja mi i m ieszanina mi oraz ich
magazynowanie
· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
W razie wystąpienia ryzyka narażenia nosić sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z sekcją 8.
Chronić przed gorącem i bezpośrednim naświetlaniem słonecznym.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie do użytku.
· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:
Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:
Przechowywać w zamkniętym suchym opakowaniu. Używać oryginalnego opakowania
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
· 8.1 Parametry dotyczące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być
kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.
· Wartości DNEL Nieokreślone.
· Wartości PNEC Nieokreślone.
· 8.2 Kontrola narażenia
· Osobiste wyposażenie ochronne:
· Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
· Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
· Ochrona rąk:
Rękawice ochronne nie są konieczne. Jednak zalecamy stosowanie gumowych rękawic ochronnych.
· Materiał, z którego wykonane są rękawice
Rękawice z PCW
Kauczuk chloroprenowy
Kauczuk butylowy
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i
zmienia się od producenta do producenta.
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL

37.0

strona: 4/6

Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
13.08.2013

Wersja: 1

Aktualizacja: 13.08.2013

Nazwa handlowa: 1,6-Hexanediol
(ciąg dalszy od strony 3)

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go
przestrzegać.
· Ochrona oczu:

R

Okulary ochronne

· Ochrona ciała: Normalne ubranie robocze dla przemysłu chemicznego (długie nogawki i rękawy).
· Ograniczenie i kontrola narażenia środowiska Nie do użytku.
· Środków kontroli ryzyka
Scenariusze narażenia nie są dostępne, ponieważ substancja nie jest klasyfikowana jako
niebezpieczna dla zdrowia lub środowiska, zgodnie z regulacją CLP (WE) nr 1272/2008.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Wygląd:
Forma:
Stały
Kolor:
Bezbarwny
· Zapach:
Bez zapachu
· Wartość pH:

5,7

· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:

40-42 °C
253-260 °C

· Punkt zapłonu:

140 °C

· Łatwopalność (stała gazowa):

Nie do użytku.

· Niebezpieczeństwo wybuchu:

Nieokreślone.

· Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
· Właściwości podsycające ogień

Nieokreślone.
Nieutleniający.

· Ciśnienie pary w 132 °C:

12 hPa

· Gęstość w 20 °C:

1116 kg/m3

· Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:

Mieszalny

· Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
· Lepkość:
Dynamiczna:
· 9.2 Inne informacje

Nieokreślone.
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
· 10.1 Reaktywność
Nie istnieją specjalne dane z badań dla tego produktu. Dalsze informacje znajdują się w kolejnych
podsekcjach tego rozdziału.
(ciąg dalszy na stronie 5)
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· 10.2 Stabilność chemiczna Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak znanych.
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak znanych.
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
· Ostra toksyczność:
· Wartości LD/LC50: Brak dostępnych informacji.
· Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
· na skórze: Może powodować podrażnienia.
· w oku: Może powodować podrażnienia.
· Działanie uczulające Brak uczulenia skórnego. (OECD 429)
· Toksyczność dawki powtórzonej Brak dostępnych informacji.
· Działanie rakotwórcze: Brak dostępnych informacji.
· Mutagenność:
Produkt nie jest uważany za mutagenny.
Nie mutagenny w badaniu odwróconej mutacji bakteryjnej (ang. Bacterial Reverse Mutation Assay).
(OECD 471)
Substancja nie jest klastogeniczna. Badanie dotyczące aberracji chromosomowej (OECD 473).*
Nie mutagenny w komórkach ssaczych. (OECD 476)*
· Szkodliwe działanie na rozrodczość:
Nie obserwowano upośledzenia płodności.
Nie obserwowano skutków embriotoksycznych ani teratogennych.
· Uwaga: *przez analogię z substancją pomocniczą (analog strukturalny)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.1 Toksyczność
· Toksyczność wodna: Mała toksyczność dla organizmów wodnych.
· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt jest biologicznie łatwo utylizujący się.
· 12.3 Zdolność do bioakumulacji Nie ulega bioakumulacji.
· 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych informacji.
· 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie.
· vPvB: Nie.
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Uwaga: *przez analogię z substancją pomocniczą (analog strukturalny)

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt nie jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny.
Spalić w licencjonowanej instalacji.
· Europejski Katalog Odpadów
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
(ciąg dalszy na stronie 6)
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· Opakowania nieoczyszczone:
Zanieczyszczone materiały opakowaniowe muszą być usuwane tak samo jak produkt.
· Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami:

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
· 14.1 Numer UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.2 Włściwa nazwa techniczna
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa

-

· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Zagrożenia dla środowiska:

Nie nadający się do zastosowania.

· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników

Nie nadający się do zastosowania.

· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II
do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.
· Transport/ dalsze informacje:

N i e p r z e d s t a w i a z a g r o ż e n i a w z n a c ze n i u
powyższych zarządzeń.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny
Nie do użytku.
· Przepisy poszczególnych krajów:
· Inne przepisy, ograniczenia i zakazy Nie do użytku.
· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny
właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
· Wydział sporządzający wykaz danych: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL

