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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz identyfikacja przedsi biorstwa
1.1

Identyfikator produktu

CELO FUEL CELL / Ogniwo paliwowe CELO
1.2

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1 Istotne zastosowania
1.2.2 Zastosowania odradzane

1.3

Wkłady do narz dzi
Nieznane.

Dane dotycz ce dostawy karty charakterystyki
CELO Fijaciones SL
C/ Rosselló 7 P.I. La Bruguera
08211 Castellar de Vallés (HISZPANIA)

Firma

Telefon: (+34) 93 715 83 83
E-Mail: info@celofixings.es
Adres, na który nale y kierowa
zapytania

(Giftnotruf München, 24/7, niemiecki i angielski)

Informacje techniczne na temat
Karty charakterystyki

1.4

Numer telefonu alarmowego

+49 (0) 89 19240

Organ doradczy

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro e
2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Flam. Gas 1: H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
Press. Gas: H280 Zawiera gaz pod ci nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

2.2

Elementy oznakowania
Produkt podlega wymogowi oznakowania zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1272/2008
(CLP).
Piktogramy okre laj ce
rodzaj zagro enia

2.3

Hasło ostrzegawcze

NIEBEZPIECZE STWO

Zwroty wskazuj ce rodzaj
zagro enia

H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod ci nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazuj ce
ostro no ci

P210 Przechowywa z dala od ródeł ciepła, gor cych powierzchni, ródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych ródeł zapłonu. Nie pali .
P377 W przypadku płoni cia wyciekaj cego gazu: Nie gasi , je eli nie mo na bezpiecznie
zahamowa wycieku.
P410+P403 Chroni przed wiatłem słonecznym. Przechowywa w dobrze wentylowanym
miejscu.
P381 Wyeliminowa wszystkie ródła zapłonu, je eli jest to bezpieczne.

rodki

Inne zagro enia

Nie zawiera substancji PBT lub vPvB.

Zagro enia dla rodowiska

Nie okre lono innych zagro e zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Inne zagro enia
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SEKCJA 3: Skład / Informacja o składnikach
Rodzaj produktu:
Produkt jest mieszanin .
Zakres st

enia [%] Substancja

55 - 70 Propan
CAS: 115-07-1, EINECS/ELINCS: 204-062-1, EU-INDEX: 601-011-00-9
GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 – Press. Gas: H280
30 - 45 1-Butan
CAS: 106-98-9, EINECS/ELINCS: 203-449-2, EU-INDEX: 601-012-00-4
GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 – Press. Gas: H280
Uwagi dotycz ce elementów
składowych

Substancje wzbudzaj ce szczególnie du e obawy (SVHC): produkt nie zawiera substancji
wzbudzaj cych szczególnie du e obawy lub ich zawarto w produkcie nie przekracza 0,1%.
Pełny tekst zwrotów H: patrz SEKCJA 16.

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy
4.1

4.2

Opis rodków pierwszej pomocy
Informacje ogólne

Zmieni przesi kni te produktem ubranie.

Wdychanie

Zapewni dopływ wie ego powietrza.
W przypadku wyst pienia objawów zgłosi si do lekarza.

Kontakt ze skór
Kontakt z oczami

Nie s wymagane adne szczególne rodki.
Ostro nie płuka wod przez kilka minut. Wyj soczewki kontaktowe, je eli s i mo na je
łatwo usun . Nadal płuka .
W przypadku utrzymuj cego si podra nienia oczu: zasi gn porady/ zgłosi si pod opiek
lekarza.

Spo ycie

nie dotyczy

Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia
Zawroty głowy
Nudno ci, wymioty.

4.3

Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru
5.1

5.2

rodki ga nicze
Odpowiednie rodki ga nicze

Piana, suchy proszek, rozpylony strumie wody, dwutlenek w gla

Nieodpowiednie rodki ga nicze

Pełny strumie wodny

Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin
Ryzyko powstawania toksycznych produktów pirolizy, tlenku w gla (CO),
niespalonych w glowodorów.
Mo liwy wybuch butli gazowej w nast pstwie po aru.

5.3

Informacje dla stra y po arnej
Stosowa izoluj ce aparaty oddechowe.
Chłodzi zagro one pojemniki strumieniem rozpylonej wody.
Pozostało ci po po arze i zanieczyszczon wod ga nicz nale y usuwa zgodnie z
lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska
6.1

Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowa rodki ochrony indywidualnej.
Zapewni odpowiedni wentylacj .
Przechowywa z dala od wszelkich ródeł zapłonu.
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6.2

rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska
Nie wprowadza do kanalizacji / wód powierzchniowych / wód gruntowych.

6.3

Metody i materiały zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i słu

ce do usuwania ska enia

Niewymagane w normalnych warunkach.

6.4

Odniesienia do innych sekcji
Patrz SEKCJA 8

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1

rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania
U ywa wył cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Przed u yciem uzyska specjalne wytyczne dotycz ce bezpiecznego post powania.
Przechowywa z dala od ródeł zapłonu – palenie wzbronione.
Opary mog tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Zastosowa rodki ostro no ci zapobiegaj ce wyładowaniom elektrostatycznym.
Nie je , nie pi i nie pali podczas u ywania produktu.
Umy r ce przed przerwami w pracy i po jej zako czeniu.

7.2

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotycz ce wszelkich wzajemnych niezgodno ci
Stosownie do ilo ci przechowywanych zapasów nale y uwzgl dni stosowne przepisy
w zakresie ochrony przeciwpo arowej i zapobiegania wybuchom.
Nie przechowywa razem z ywno ci , napojami i paszami dla zwierz t.
Przechowywa w chłodnym miejscu. Przechowywa w suchym miejscu.
Chroni przed wysokimi temperaturami/przegrzaniem oraz przed działaniem promieni
słonecznych.
Zalecana temperatura przechowywania: 5-25 °C (41-77 °F).

7.3

Klasa

LGK 2A

7.4

Szczególne zastosowanie
(-a) ko cowe

Patrz zastosowanie produktu, SEKCJA 1.2

SEKCJA 8: Kontrola nara enia / rodki ochrony indywidualnej
8.1

Parametry dotycz ce kontroli
Składniki wymagaj ce
monitorowania norm nara enia
zawodowego (GB)
nie dotyczy

8.2

Kontrola nara enia

Dodatkowe porady dotycz ce
projektu systemu

Zapewni odpowiedni wentylacj stanowiska roboczego.
Metody pomiarów w miejscu pracy musz spełnia wymagania dla realizacji okre lone w
normie DIN EN 482. Przykładowe zalecenia podano na li cie substancji niebezpiecznych
opracowanej przez instytut IFA.

Ochrona oczu

Gogle ochronne. (EN 166:2001)

Ochrona r k

Przedmiotowe szczegółowe informacje stanowi zalecenia. Aby uzyska wi cej informacji,
nale y skontaktowa si z dostawc r kawic.
0,7 mm; kauczuk butylowy, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

Ochrona skóry

Odzie ochronna.

Inne

Nie wdycha gazów/oparów/aerozoli.

Ochrona dróg oddechowych

Stosowa mask do ochrony dróg oddechowych w przypadku pracy z wysokimi st
produktu.
Nara enie krótkoterminowe: urz dzenia filtruj ce, filtr A. (DIN EN 14387)

Zagro enia termiczne

Brak dost pnych informacji.

Ograniczenie i monitorowanie
Chroni rodowisko przez zastosowanie odpowiednich rodków kontrolnych w celu
nara enia na czynniki rodowiskowe przeciwdziałania emisjom lub ograniczenia ich wyst powania.

eniami
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SEKCJA 9: Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne
9.1

Informacje na temat podstawowych wła ciwo ci fizycznych i chemicznych
Posta

gaz

Barwa

bezbarwny

Zapach

charakterystyczny

Próg zapachu

nie okre lono

Warto

pH

nie dotyczy

Warto

pH [1%]

nie dotyczy

Temperatura wrzenia [°C]

- 6,25 (1-Buten)

Temperatura zapłonu [°C]

- 108

Palno

(ciało stałe, gaz) [°C]

Dolna granica wybuchowo ci
Górna granica wybuchowo ci

10 obj. % (1-Buten)

Wła ciwo ci utleniaj ce

nie

Pr

676

no

par / ci nienie gazu [kPa]

0,5541

G sto

[g/ml]

G sto

nasypowa [kg/m³]

Rozpuszczalno

9.2

nie dotyczy
1,4 obj. % (Propylen)

w wodzie

nie dotyczy
niemal nierozpuszczalny

Współczynnik podziału [n-oktanol/woda]

nie dotyczy

Lepko

nie dotyczy

Wzgl dna g sto par
stwierdzona w powietrzu

> 1,5 (Powietrze = 1)

Szybko

nie dotyczy

parowania

Temperatura topnienia [°C]

nie okre lono

Temperatura samozapłonu [°C]

385 (1-Buten)

Temperatura rozkładu [°C]

nie okre lono

Inne informacje
brak

SEKCJA 10: Stabilno

i reaktywno

10.1 Reaktywno
Patrz SEKCJA 10.3.

10.2 Stabilno

chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3 Mo liwo

wyst powania niebezpiecznych reakcji

Powstawanie wybuchowych mieszanek gazu z powietrzem.

10.4 Warunki, których nale y unika
Silne ogrzewanie.

10.5 Materiały niezgodne
Czynniki utleniaj ce

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Brak znanych niebezpiecznych produktów rozkładu.

Karta charakterystyki
Zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1907/2006

CELO FUEL CELL / Ogniwo paliwowe CELO
Wersja 0.1 Data modyfikacji:16.03.2020

Numer KCh: gasfone/001

Data pierwszej publikacji: 16.03.2010
Strona 5 / 8

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych
Toksyczno

ostra

Powa ne uszkodzenie oczu /
działanie dra ni ce na oczy

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spełnione.

Działanie r ce/dra ni ce na skór

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spełnione.

Działanie uczulaj ce na drogi
oddechowe lub skór

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spełnione.

Działanie toksyczne na narz dy
docelowe – nara enie
jednorazowe

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spełnione.

Działanie toksyczne na narz dy
docelowe – nara enie
powtarzane

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spełnione.

Działanie mutagenne

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spełnione.

Toksyczno

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spełnione.

dla reprodukcji

Rakotwórczo

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spełnione.

Zagro enie spowodowane aspiracj

W oparciu o dost pne dane kryteria klasyfikacji nie s spełnione.

Uwagi ogólne
Brak dost pnych danych toksykologicznych dotycz cych kompletnego produktu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczno
12.2 Trwało

i zdolno

do rozkładu

Zachowanie w przedziałach
rodowiskowych

Brak dost pnych informacji.

Zachowanie w oczyszczalniach
cieków

Brak dost pnych informacji.

Zdolno

Brak dost pnych informacji.

12.3 Zdolno

do biodegradacji

do bioakumulacji

Brak dost pnych informacji.

12.4 Mobilno

w glebie

Brak dost pnych informacji.

12.5 Wyniki oceny wła ciwo ci PBT i vPvB
Na podstawie wszystkich dost pnych informacji produktu nie nale y klasyfikowa jako substancji PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Nie dokonywa niekontrolowanych zrzutów produktu do rodowiska lub kanalizacji.
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SEKCJA 13: Post powanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Odpady nale y utylizowa zgodnie z dyrektyw 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz innymi krajowymi i lokalnymi przepisami.
Okre lenie kodu odpadu dla przedmiotowego produktu nie jest mo liwe zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (EWC),
poniewa jego klasyfikacja jest mo liwa wył cznie w zale no ci od sposobu wykorzystania przez klienta. Kod odpadu nale y okre li
na terenie UE we współpracy z podmiotem zajmuj cym si utylizacj odpadów.

Produkt
Utylizowa jako odpad niebezpieczny.
Nr odpadu (zalecane)

160504* gazy w pojemnikach (w tym halony) zawieraj ce substancje niebezpieczne.

Zanieczyszczone opakowanie
Opakowanie, którego nie da si oczy ci , nale y utylizowa w ten sam sposób, co produkt.
Nr odpadu (zalecane)

150110*
150104

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu
14.1 Numer ONZ
Transport l dowy zgodnie z
ADR/RID

3150

egluga ródl dowa (ADN)

3150

Transport morski zgodnie z IMDG

3150

Transport powietrzny zgodnie z IATA 3150

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ
Transport l dowy zgodnie z ADR/RID W glowodorowe gazowe wkłady zapasowe do małych urz dze
– Kod klasyfikacji

6F

– Etykieta

– Kod ograniczenia przewozu przez
tunele

(D)

egluga ródl dowa (ADN)
– Kod klasyfikacji

W glowodorowe gazowe wkłady zapasowe do małych urz dze
6F

– Etykieta

Transport morski zgodnie z IMDG

W glowodorowe gazowe wkłady zapasowe do małych urz dze

– Numer EMS

F-D, S-U

– Etykieta

Transport powietrzny zgodnie z IATA W glowodorowe gazowe wkłady zapasowe do małych urz dze
– Etykieta
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14.3 Klasa(-y) zagro enia w transporcie
Transport l dowy zgodnie z ADR/RID 2
egluga ródl dowa (ADN)
Transport morski zgodnie z IMDG

2
2.1

Transport powietrzny zgodnie z IATA 2.1

14.4 Grupa opakowaniowa
Transport l dowy zgodnie z ADR/RID nie dotyczy
egluga ródl dowa (ADN)

Transport morski zgodnie z IMDG

nie dotyczy

nie dotyczy

Transport powietrzny zgodnie z IATA nie dotyczy

14.5 Zagro enia dla rodowiska
Transport l dowy zgodnie z ADR/RID brak
egluga ródl dowa (ADN)

Transport morski zgodnie z IMDG

brak

brak

Transport powietrzny zgodnie z IATA brak

14.6 Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkownika
Patrz stosowne informacje w SEKCJI 6 do 8.

14.7 Transport luzem zgodnie z zał cznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
ROZPORZ DZENIA EWG

1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008;
75/324/EWG (2008/47/WE); (UE) 2015/830; (UE) 2016/131; (UE) 517/2014

PRZEPISY DOTYCZ CE TRANSPORTU Klasyfikacja DOT, ADR (2017); Kodeks IMDG (2017, 38. zm.); IATA-DGR (2017).
PRZEPISY KRAJOWE (GB):
– Przestrzega ogranicze w
dziedzinie zatrudnienia osób
– LZO (2010/75/WE)

EH40/2005 Dopuszczalne normy nara enia na oddziaływanie rodowiska pracy (Wydanie
drugie, opublikowane w grudniu 2011 r.).
Przestrzega ogranicze w dziedzinie zatrudnienia kobiet w ci y i matek karmi cych.
Przestrzega ogranicze w dziedzinie zatrudnienia osób młodych.
100 %

15.2 Ocena bezpiecze stwa chemicznego
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SEKCJA 16: Inne informacje
16.1 Zwroty okre laj ce rodzaj zagro enia
(SEKCJA 03)
H280 Zawiera gaz pod ci nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.

16.2 Skróty i akronimy:
ADR = Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych
RID = Przepisy dotycz ce mi dzynarodowego transportu kolejowego towarów niebezpiecznych
ADN = Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
drogami ródl dowymi
ATE = Oszacowana toksyczno ostra
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin
DMEL = Warto pochodnego powoduj cego minimalne efekty poziomu
DNEL = Warto pochodnego niepowoduj cego efektów poziomu
EC50 = rednie skuteczne st enie
ECB = Europejskie Biuro Chemikaliów
EWG = Europejska Wspólnota Gospodarcza
EINECS = Europejski wykaz istniej cych substancji o znaczeniu komercyjnym
ELINCS = Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych
GHS = Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
IATA = Zrzeszenie Mi dzynarodowego Transportu Lotniczego
IBC-Code = Mi dzynarodowy kodeks budowy i wyposa enia statków przewo cych skroplone
gazy luzem
IC50 = St enie hamuj ce, 50%
IMDG = Mi dzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych
IUCLID = Mi dzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach
LC50 = St enie miertelne, 50%
LD50 = Medialna dawka miertelna
LC0 = St enie miertelne, 0%
LOAEL = Najni szy poziom, przy którym obserwuje si szkodliwe zmiany
MARPOL = Mi dzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
NOAEL = Poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje si szkodliwych zmian
NOEC = St enie, przy którym nie obserwuje si szkodliwych zmian
PBT = Substancja trwała, wykazuj ca zdolno do bioakumulacji i toksyczna
PNEC = Przewidywane st enie niepowoduj ce zmian w rodowisku
REACH = Rejestracja, ocena, udzielanie zezwole i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliów
STP = Oczyszczalnia cieków
TLV®/TWA = Najwy sza dopuszczalna warto – rednia wa ona czasowo
TLV®STEL = Najwy sza dopuszczalna warto – dopuszczalne krótkotrwałe nara enie
LZO = Lotne Zwi zki Organiczne
vPvB = Substancja bardzo trwała i wykazuj ca bardzo du zdolno do bioakumulacji

16.3 Inne informacje
Procedura klasyfikacji

Flam. Gas 1: H220 Skrajnie łatwopalny gaz. (Zasada pomostowa „Zasadniczo zbli one
mieszaniny”)
Press. Gas: H280 Zawiera gaz pod ci nieniem; ogrzanie grozi wybuchem. (Zasada pomostowa
„Zasadniczo zbli one mieszaniny”)

Zmodyfikowana pozycja

brak

