KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wydano dnia 02.12.2020

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1

1.2

Identyfikatory produktu
Nazwa wyrobu
:
Marka
Numer indeksowy
Nr REACH

: Organic Chemistry
:016-015-00-0
: Dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ
substancja lub jej zastosowania są zwolnione z rejestracji,
roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji, lub przewiduje
się rejestrację w późniejszym terminie rejestracji.

Nr CAS

: 7719-09-7

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowania
zidentyfikowane

1.3

Chlorek tionylu

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Firma

: Sigma-Aldrich Sp.z.o.o
Straconki 178 43-300
Bielsko-Biała

Numer telefonu

:

+48794356978

Adres e-mail
1.4

:
organicchemistrypoland@protonmail.com
Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu
alarmowego

: +(48)794356978
998 (Straz pozarna)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4), H302
Toksyczność ostra, Wdychanie (Kategoria 4), H332
Działanie żrące na skórę (Podkategoria 1A), H314
Poważne uszkodzenie oczu (Kategoria 1), H318
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (Kategoria 3), Układ
oddechowy, H335
Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.
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2.2

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogram
Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia
H302 + H332
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności
P261
Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej
cieczy.
P280
Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/
ochronę twarzy/ ochronę słuchu.
P301 + P312
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P303 + P361 + P353
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę
pod strumieniem wody.
P304 + P340 + P310
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze
i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem.
P305 + P351 + P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Dodatkowe informacje o zagrożeniach (UE)
EUH014
Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH029
W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
Oznakowanie zredukowane (<= 125 ml)
Piktogram
Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia
H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności
P280
Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/
ochronę twarzy/ ochronę słuchu.
P303 + P361 + P353
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę
pod strumieniem wody.
P304 + P340 + P310
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze
i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem.
P305 + P351 + P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
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Dodatkowe informacje o zagrożeniach (UE)
EUH014
Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH029
W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
2.3

Inne zagrożenia
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1

Substancje
Wzór chemiczny

: Cl2OS

Masa cząsteczkowa
Nr CAS
Nr WE
Numer indeksowy

:
:
:
:

118,97 g/mol
7719-09-7
231-748-8
016-015-00-0

Składniki

Klasyfikacja

Stężenie

Acute Tox. 4; Skin Corr.
1A; Eye Dam. 1; STOT SE
3; H302, H332, H314,
H318, H335
Stężenia graniczne:
>= 1 %: STOT SE 3,
H335;

<= 100 %

Chlorek tionylu

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

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1

Opis środków pierwszej pomocy
Zalecenia ogólne
Udzielający pierwszej pomocy powinien zapewnić sobie pomoc. Przedstawić lekarzowi
dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.
W przypadku wdychania
Po narażeniu drogą oddechową: świeże powietrze. Wezwać lekarza/pogotowie.
W przypadku kontaktu ze skórą
W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać
skórę pod strumieniem wody/ prysznicem. Natychmiast powiadomić lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami
Po zanieczyszczeniu oczu: wypłukać dużą ilością wody. Natychmiast wezwać
lekarza/pogotowie. Usunąć szkła (szkło) kontaktowe.
W przypadku połknięcia
W razie połknięcia: podać poszkodowanemu wodę do picia (przynajmniej dwie szklanki),
nie dopuścić do wymiotów (możliwość perforacji) Natychmiast powiadomić lekarza. Nie
próbować zobojętniania.

4.2

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Najważniejsze znane objawy i skutki są opisane w Sekcji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w
Sekcji 11
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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
Dwutlenek węgla (CO2) Suchy proszek gaśniczy
Niewłaściwe środki gaśnicze
Woda Piana gaśnicza

5.2

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Tlenki siarki
Chlorowodór gazowy
W warunkach pożaru może nastąpić wybuch pojemnika.
Substancja palna.
Nie dopuścić do kontaktu z: Woda
W razie pożaru możliwe powstawanie niebezpiecznych palnych gazów lub par.

5.3

Informacje dla straży pożarnej
Nie należy przebywać w strefie zagrożonej bez aparatu tlenowego. Należy unikać kontaktu
ze skórą czynnika niebezpiecznego, trzymać bezpieczny dystans oraz należy nosić ubranie
ochronne.

5.4

Dalsze informacje
Woda hydrolizuje materiał wyzwalając kwaśny gaz,który przy kontakcie z powierzchniami
metalowymi może wytwarzać łatwopalny i/lub wybuchowy gazowy wodór.
Stłumić (zbić) gazy/pary/mgły rozpylonym strumieniem wody. Zapobiegać przedostawaniu
się wody pogaśniczej do wód powierzchniowych lub gruntowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1

Indywidualne środki ostrożności wyposażenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
Wskazówka dla personelu nieratowniczego Nie wdychać pary, rozpylonej cieczy. Unikać
zanieczyszczenia substancją. Zapewnić wystarczającą wentylację. Ewakuować strefę
zagrożenia, podjąć natychmiastowe kroki zapobiegawcze, skonsultować się z ekspertem.
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 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 z materiałem
pochłaniającym ciecze (np. Chemizorb®). Przekazać do usunięcia. Oczyścić skażone
miejsce.

6.4

Odniesienia do innych sekcji
Usuwanie - patrz Sekcja 13.
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SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Sposoby bezpiecznego postępowania
Pracować pod wyciągiem. Nie wdychać substancji/mieszaniny. Unikać tworzenia
par/aerozoli. Utrzymywać miejsce pracy w suchości. Nie dopuszczać do kontaktu produktu
z wodą.
Środki higieny
Natychmiast zmienić skażoną odzież. Stosować krem ochronny do skóry. Po pracy z
substancją umyć ręce i twarz.
Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2.

7.2

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich
wzajemnych niezgodności
Warunki magazynowania
Szczelnie zamknięte.
Trzymać z dala od wody.Nigdy nie dopuścić produktu do kontaktu z wodą podczas
magazynowania.
Stosować i przechowywać w atmosferze gazu obojetnego.

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
Składniki o parametrach podlegających kontroli na stanowisku pracy.
Składniki
Nr CAS
Wartość
Parametry
Podstawa
dotyczące
kontroli
Chlorek tionylu
7719-09-7 NDS
1,8 mg/m3
W sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i
natezen czynników szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy
NDSch
3,6 mg/m3
W sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i
natezen czynników szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy

8.2

Kontrola narażenia
Środki ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu lub twarzy
Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany zgodnie z odpowiednimi normami
takimi jak NIOSH (USA) lub EN 166 (WE). Szczelne gogle
Ochrona skóry
Zalecenia te znajdują zastosowanie jedynie do produktów określonych w
Kartach Charakterystyki, dostarczanych przez nas oraz do zastosowań zgodych z
naszymi zaleceniami.W przypadku rozpuszczania lub mieszania z innymi
substancjami w innych warunkach niż te określone w normie PN-EN 374-3:1999
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prosimy o kontakt z producentem rękawiczek spełniających wymagnia normy i
oznakowania znakiem CE (np: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de).
Pelny kontakt
Materiał: Viton®
Minimalna grubość: 0,7 mm
Czas wytrzymałości: 480 min
Materiał zbadano:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Rozmiar M)
Zalecenia te znajdują zastosowanie jedynie do produktów określonych w
Kartach Charakterystyki, dostarczanych przez nas oraz do zastosowań zgodych z
naszymi zaleceniami.W przypadku rozpuszczania lub mieszania z innymi
substancjami w innych warunkach niż te określone w normie PN-EN 374-3:1999
prosimy o kontakt z producentem rękawiczek spełniających wymagnia normy i
oznakowania znakiem CE (np: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de).
Kontakt przez ochlapanie
Materiał: kauczuk butylowy
Minimalna grubość: 0,7 mm
Czas wytrzymałości: 120 min
Materiał zbadano:Butoject® (KCL 898)
Ochrona ciała
odzież ochronną
Ochrona dróg oddechowych
Zalecany typ filtra: Filtr typu B
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
a)

Wygląd

Postać: ciecz

b)

Zapach

Brak dostępnych danych

c)

Próg zapachu

Brak dostępnych danych

d)

pH

Brak dostępnych danych

e)

Temperatura
Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia: -105 °C topnienia/krzepnięcia lit.

f)

Początkowa
temperatura wrzenia
i zakres temperatur
wrzenia

g)

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

h)

Szybkość parowania

Brak dostępnych danych

i)

Palność (ciała
stałego, gazu)

Brak dostępnych danych

j)

Dolna/górna granica

Brak dostępnych danych

79 °C - lit.
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palności lub
wybuchowości

9.2

k)

Prężność par

Brak dostępnych danych

l)

Gęstość par

Brak dostępnych danych

m) Gęstość względna

1,631 g-cm3 w 25 °C

n)

Rozpuszczalność w
wodzie

Brak dostępnych danych

o)

Współczynnik
podziału: noktanol/woda

Brak dostępnych danych

p)

Temperatura
samozapłonu

Brak dostępnych danych

q)

Temperatura
rozkładu

Brak dostępnych danych

r)

Lepkość

Lepkość kinematyczna: Brak dostępnych danych
Lepkość dynamiczna: Brak dostępnych danych

s)

Właściwości
wybuchowe

Brak dostępnych danych

t)

Właściwości
utleniające

Brak dostępnych danych

Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Brak dostępnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność
Reaguje gwałtownie z wodą.
W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
10.2 Stabilność chemiczna
substancja wrażliwa na wilgoć
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Wytwarza niebezpieczne gazy lub dymy w kontakcie z:
Woda
Alkohole
zasady
kwasy
Ryzyko wybuchu z następującymi substancjami:
Amoniak
formaldehyd
sulfotlenki
Estry
+
Cynk
Estry
+
Żelazo
Może gwałtownie reagować z następującymi substancjami:
sód
Flor
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10.4 Warunki, których należy unikać
Nie dopuszczać do przedostania się wody do pojemnika ze względu na gwałtowną reakcję.
Wilgoć.
10.5 Materiały niezgodne
Metale
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
W przypadku pożaru: patrz Sekcja 5

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra
LD50 Doustnie - Szczur - 324 mg/kg
Uwagi: (IUCLID)
Oszacowana toksyczność ostra Wdychanie - Opinia eksperta - 4 h - 11,1 mg/l
Działanie żrące/drażniące na skórę
(IUCLID)
Wywołuje źle gojące się rany.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Brak dostępnych danych
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Brak dostępnych danych
Rakotwórczość
IARC:

Żaden ze składników tego produktu obecny w stężeniach powyżej 0.1% nie
został określony przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony
czynnik rakotwórczy dla ludzi.

Szkodliwe działanie na rozrodczość
Brak dostępnych danych
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie
Brak dostępnych danych
Zagrożenie spowodowane aspiracją
Brak dostępnych danych
11.2 Informacje dodatkowe
RTECS: XM5150000
Materiał działa skrajnie niszcząco na tkankę błon śluzowych i górnych dróg oddechowych,
oczy i skórę.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksyczność
Toksyczność dla ryb

LC0 - Danio rerio (danio pręgowane) - 575 mg/l - 96 h
Uwagi: (IUCLID)

Toksyczność dla
dafnii i innych
bezkręgowców
wodnych

EC0 - Daphnia magna (rozwielitka) - 1.150 mg/l - 24 h
Uwagi: (IUCLID)

Toksyczność dla
bakterii

EC50 - czynny osad - 3.462 mg/l - 3 h
(ISO 8192)
Uwagi: (IUCLID)

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
Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% bądź powyżej.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostępnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Produkt
Odpady należy utylizować zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Poz o z innymi
odpa dami. Nieoczyszczone pojemniki traktować tak samo, jak produkt. W sprawach
zwrotu chemikaliów i pojemników należy zajrzeć na stronę www. retrologistik.com lub
skontaktować się z nami. Odpady te należało by klasyfikować i traktować jak odpady
niebezpieczne. Obwieszczenie sprawie dyrektywy odpadów 2008/98 / WE

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID: 1836

IMDG: 1836

IATA: 1836

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID: CHLOREK TIONYLU
IMDG:
THIONYL CHLORIDE
IATA:
Thionyl chloride
Passenger Aircraft: Not permitted for transport
Cargo Aircraft: Not permitted for transport
IATA: 8
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14.4 Grupa pakowania
ADR/RID: I

IMDG: I

14.5 Zagrożenia dla środowiska
ADR/RID: nie
IMDG Substancja mogąca
spowodować
zanieczyszczenie morza: nie

IATA: IATA: nie

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Brak dostępnych danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
•Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG , 93/67/
EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE.L2006.396.1 z późn.zm.)
•Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie, klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz.UE
L 353/1 z 31.12.2008 z późn. zm.)
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173) z późniejszymi zmianami
•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)
•Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923)
•Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166) miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)
•Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)
•Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701)
•Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz.
150)
•Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 143 z póź
zm.)
•Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 450)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje
Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3.
EUH014
EUH029
H302
H302 + H332
H314
H318
H332
H335

Reaguje gwałtownie z wodą.
W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Istotne zmiany w porównaniu z poprzednią wersją
2. Identyfikacja zagrożeń
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Sigma-Aldrich- 230464

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
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